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صفطات



!علض
للفاشو

المتنب!عحتبة
السعوديضالعرييضالمملحض

المرصزىالمستشفى!3شاالدماكل

ا!ا000138/59138!ا/هاتف

4984327/فاحس

31421الدماص061/ص.ب

الأولىلطبعةا

أهـ426-م5025
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بدله!ا،!،للىطعز،للىطيم

ح!%!غقفتثادللئطامجفغلواأ!ر!ه!لآ

،لقييغ"،لغليغأنتضإثلةلا

:)32(البقرة3

خع!به!،-*-طر."س.6،ءص

ص!ف،!ة،لع!يم



المتابصتويات

الموضوع

الثانيةنافعبنعقبةولاية

البلويقيسزهيربن

المغرببلادفتح:إتمامرابعا

نصيربنموسي

الإسلاميةالخلافةلدولةالمفرببلادتبعية
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الأمويالعصرفيالمغرببلادوالبريرجؤالعرببينالصراع

نافعبنعقبةبنوالفهريون

المغرببلادفيالخوار!

سجلماسةفيواسول()بنىرمدرابنىدولة:أولا

الأوسطالمغربفيالاباضميةرلببتبمبنيدولة:تائيا

المغربفيالفاطميةالدولة

المغربفيالفاطميةالدولةقيام

المستقلةالبربريةالدولوقيامالفاطمييننفوذانتهاء
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المغربلبلادالمرابطينضم-

الأندلسفيالمرابطيندور-

تاشفينبنيوسفبنعلي-

المرابطيندولةسقوط-

الموحديندولة-ب
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71
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164-916

171-031

173

172-175

176-181

181-091

091-391

291-791

891-021



الموحديندولةسموط

،لثقافة.صر،!ز:،للللابعالفصلى

ال!بيربمرا!شالجامع-

الإسلاميالعصرفيالمغرببلادخرايط-

891

202

703

211-234

312

214

221

225

336

023

232

335-246

247-248
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مقكمه

سل!انهع!يم9يبههببلاديليفطم!،له!،لطم!

لنبييز،تميظاملليزلعلى!شلأفأعل!!لسلا9،لملصلاو،

بع!:0009للعالعيزرطعة9،لعبعوث

الإسلامي،المغربتاريخمنصفحاتيتضمنال!تابهذا

أهمفهوثمومن،المنبهةوحاستها،الشعوبذا!رةوالتاريخ

بالتاريخالواعيوالإدراك،غاياتهانحوالشعوبتحريكعوامل

نفسها،الميلادآلاممنأقسيل!نه،بسيطةأوسهلةعمليةليس

يصاحبهماب!لجديداالوعيوهذا،الإدراكهذايش!للمإن

القويسعيفيالسببهوهذا!انوربما،وتمخضاتآلاممن

الأمةتارلخعليالتعتيمإليالاستشراقومدارسالاستعمارية

بصفةالإسلاميالمغربوتاريخ،عامةبصفةالإسلاميةالعريية

،وأهمية،وتزييفهالتاريخهذاطمسعليالعملوالي،خاصة

حتى،أحداثهواستيعابدراستهفيتمنالحقيقيةالتاريخ

تجاربهمنالاستفادةمننتم!ن

العربيفالفتح،خاصةأهميةلهالإسلاميالمغربتاريخودراسة.

ثم،الإقليمبهذاطافتعابرةموجةمجردي!نلمللمغرب

ونيف،سنةسبعينقرابةاستغرقفتحا!انوإنما،عنهانحسرت

استقصاءمحاولةبالمؤرختعزيوصعوبتهالفتحمدةطولأنغروولا

العربعلىتستعصيالبلادتلكجعلتالتيالظواهرهذه

الاستراتيجيةعناللثامتميطالدراسةأنفضلاهذا،الفاتحين

معاملتهموأساليبحملاتهمجؤالعربالقادةاتبعهاالتيالعس!رية



الإسلامجندأشهرمنصبحواأحتى،بينهمالإسلامونشر،البلادهذهلأهالي

هنا،ومنعنهوالذودلوائهورفع،الدينهذالخدمةتحمساوأوفرهماخلاصا

حاجزات!نلمالتي،الحبرىالصحراءتخطىحتىالإسلامظلبسطوافقد

ومنارةنوروسراجوصلهمزةالىتحولتالفاتحينهؤلاءوبواسطة،عالمينبين

المغربمدارسأسهمت!ما،الأفرلقيةالقارةربوعفيالإسلاملنشرعلم

تاريخيظفرلم!لهذلكورغم،الإسلاميةالحضارةصرحبناءفيومساجدها

المغربعن!تبوما،العربالباحثينواهتمامعنايةمنيستحقهبماالمفرب

أمامالميدانوخلاالإسلاميالمشرقعنحتببمامقارنتهيمحنلاالإسلامي

منجوانبعنالنقابو!شفوالشعوبهوأرخوا،المغربترابفبعثواالمستشرقين

حبيسةالدهرمنحيناظلتالتيالمخطوطاتمن!ثيراونشرواحضارته

،بالمغالطاتطافحةمعظمهافي!انت!تاباتهمأنللأسفول!ن،الم!تبات

ودحضبعضهاتصحيحبداهةيستدعيمماالواقععنتقفزالتيوالإسقاطات

استخداممعجديدةنصوصعلىتأسيساالبعضوتعديل،المحبوحةمنطلقاتها

فلسفةالييحتاجلا.،فالتاريخأباطيلهمودحضمزاعمهمعلىللردالمناهجأحدث

.الأحداثعليالضوءيلقيتفسيرالييحتاجمابقدر

الإسلاميالفتحقبيلالمغربب!ودعلىالضوءألقيأنحاولتالحتابهذاوفي

اصبشري،والعنصر،وأهميتهالموقعحيثمنالمغربلجغرافيةفعرضت

المفرببلادوتبعيةالولاةوعصر،المغربلبلادالعرييالفتحتناولتئموخصائصه

العصرفيالمفرببلافيوالبرلرالعرببينوالصراع،الإسلاميةالخلافةلدولة

المستقلةللدويلاتصوراوقدمت،المغرببلاد!والشيعةوالخوارج،الأموي

الأوسطبالمغربتاهرتفيالخارجيةالرستميةالدولةعلىالضوءفألقيتبالمغرب

المفرب،فيالأدارسةودولة،سجلماسةفيواسول()بنيرمدرابنيودولة،

فلريبنيدولةثمالفاطميةوالدولة،القيروانجؤالأغالبةودولة،الأقصى

الىانتقلتثم،الأوسطالمفربقيحمادبنيودولة،الأدنىالمغربفيالصنهاجية
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هذهقيامحيثمنالمرابطينلدولةفعرضتالمغربفيالبرلريةالدولعنالحديث

جؤالمرابطونبهاضطلعالذيالبطوليوالدور،المغربلبلادوضمها،الدولة

الموحديندولةتناولتثم،الدولةهذهسقوطإليأدتالتيوالعوامل،الأندلس

والأندلسالمفربلبلادتوحيدهمثم،المرابطيندولةأنقاضعليقيامهاحيثمن

إليأدتالتيالعواملالحالبطبيعةأغفل،ولمهلالبنيبعربواستعانتهم،

بلادفيالثقافةلمرا!زعرضت!ما،وسقوطهاالدولةهذهصرحتقولض

لايم!نلأنه،الإسلاميللمغربالثقافيةالشخصيةت!ولنفيودورها،ا!لغرب

تارلخهعليهاانع!سالتي،الثقافيةهولتهعنبمعزلالمغربتاريخدراسة

اللغةوانتشار،الإسلامفيأهلهدخولبعدإلامعالمهاتتضحلموالتي،الطويل

اختلاطهمإليالمغربربوعفيالعربيةالقبائلانتشارأديفقد،شموبهبينالعربية

والمنفعة،المباشروالاحت!اك،اليوميةالحياةعلاقاتطريقعن،بالبرير

خصائصهمفيهذابت،عميغاامتزاجابالعربالبرلرامتزجثمومن،المتبادلة

!يانفيحيةخلاياإليوتحولوا،المغربتعرلبفيالعربوأسهم،الخشنة

وهمالمغربالعربفتحفقد،العصورمرعليبهمارتبطالذي،المغربيالمجتمع

بلادبهدارتماسرعان،وثقافيأحضارلأتراثأعقولهموفيجوانحهمبينيحملون

شتىوتناول،!له!يانهاجؤمباشراتأثيراأثرالذي،الإسلامفلكفيالمغرب

علىفرضفتحاللمغربالعربفتحي!نلموه!ذا،فيهاالحياةمناحي

الحياةمناحيجميععلىشعابهابسمطتجديدةحضارةبل،السلاحرهبةالناس

.الآنالمفرييةالحضارةفيمتجسدةبوضوحنلمسها

سوىليسال!رلمالقارئيديبينضعهأالذيالعملهذاآنأؤ!دأنوحسبي

التوفيق.وليوالفهالاجتهادفأجروالا،المرادغايةفذلكأصبتفإنمتواضعةمساهمة

المؤلف

أحمكخضيرىحسق

كل02.نصرينايرهحرربمدينش



ولا!ةالفصل

1*---------------صأ

ابلاأ-،لعغلىبأ

11

الإللدلامب"الفتعقبلىأ
لم11
*---------------ص

ؤاهميتهالموقح.

وطبيعتهوأقسامهحد!ه.

وخصائصهالعنصرالبشرجمط.

الإسلاميالفتحقبلالمغربلج!د.
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16
الإسلا!ىالمغربتات

الإسلاميالفتحقبلىالمغرببلاد

وخصائصهالعنصرالبشى،وطبيعتهوأقسامهحد!ده،وأهميتهالموقع

الجغرافيةبأقسامهاترتبطفهيالقدممنذالخاصطابعهاالمغرلالبلاد

،الشرقالىالفربمنتخترقهاالتيالأطلسجباللوجود،وثيقاارتباطا

يتألفالتيالبشريةالعناصروحدةبفضلالس!انيةالناحيةمنترتبط!ما

الخاصالحضاريطابعهاالمفربلبلادنجدولذا،الأصليونالس!انمنها

.وبعدهالإسلاميالفتحقبلبهتميزتالذي

جهةالىبإضافتهم!انعلىيدل،إضافيلفظوضعهأصلفيالمغربولفظ

البلاد)1(فيوالتنائيالبعديعنيقدالمغربلفظأنأيضااللغةوفي،الشرق

هذالبعدالمغرباسمفيالمعنيهذامنشيئاقصدواقدالعربأنويبدو

الدولةعصرفياتساعاالمغربمدلولوزاد،العرييةجزيرتهمعنالإقليم

-916)158المهديالخليفةقلدفقد،المغربضمنالشامفصارتالعباسية

وليثم،افريقيةإلىالأنبارمن!لهالمغربهارونإبنههـ(-786هـ/774

الىالأنبارمن!لهالمغربالبرمييحيبنجعفرالرشيدهارون

شرقا،يليهاومافارسبلاديشملالذيالمشرقالعباسيونواعتبر،)2(افريقية

والمأمونالأمينأبنائهعلىممل!تهالرشيدهارونقسمالأساسهذاوعلى

ف!رعلىالتقسيمهذاينع!سأنالطبيعيمنو!ان)3(والمؤتمن

وسطالعراقهـ(هـ/284798)تاليعقوبياعتبرحيثالمسلمينالجغرافيين

المغربمادة،العربلسان:منطورإبن

015ص،والكتابءلوزراا:الجهشياري2

-.384ص،اجالجوهرومعادنالذهبمروج:المسعودي



17الإسلامىالمغربل!تا

إلىبرقةمنرأيهفيامتد)1(المغربمفهومحانوإن،الأرضوسرةالدنيا

عندالمفهومهذارسخوقد،المغربعدهاعراقالتيبتاهرتمرورا،الأقصى

الأرضمنناحيةعلىأهلهعرففييطلقالمغرب"لفظ:يقولإذ)3(السلاوي

مشرقجهةومن.المحيطالبحرالمغربجهةمنحدها،بعينهامعروفة

الأقطار،بينمميزواحدقطرالجغرافيينعندوالمغرب"برقةبلادالشمس

الإسلاميللعالمالغربيللجناحدراستناعندنستخدمأنناوالمعروف

الإسلامي،الغربوهوحديتوالثانيالمغربوهو،قديمأحدهمامصطلحين

:فقالواالفرنسيونابت!رهحيثحديثالمصطلحوهذا

أوربيةلغاتقيمترجمااستعمالهشاعوقد(الأ5حح14أولح7ول3ثالماول!)

الألمانيةوفي(!ط+13حأث!اس!ثثأ31)الإنجليزيةجؤشتى

خمسالإسلاميالغربوبشمل،وه!ذا)3((أث!3131ح"ححكث!31ولع)

وهي:تارلخيةجغرافيةوحدات

المغرببلاد-ا

الايبيريةالجزيرةشبهوهوالأندلس-2

صقلية-3

الشرقيةالجزائرباسمالمسلمينعندالمعروفةالبليارجزر-4

ال!برىالصحراء-5

343صالبدان!تاب:اليعقوبيا

17ص،اجالأثصيالمغربكأخباردولالاستقصا:السلاوي2

02ص،ولاندلسالمغربتاريخمعالم:مؤنسحسين
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اكلهسلا!المغربتات18

منأوسع!انالوسطيالعصورفيالمغربلفظمدلولأننرىوه!ذا

علىالآنقاصراوأصبح،الأندلسمنهخرجأنبعدخصوصا،اليوممدلوله

)1(البيرالعرييبالمغربيسميماأو،فقطأفرلقياشمالبلاد

ف!انتمختلفةبأسماءالعصورأقدممنذعرفت،المغرببلادأنعلى

الاسمبهذاالقديمةالأممعندمعروفةو!انت،"ليبيا"القديمفيتسمي

واللاتينالإغريقمنالجغرافيونعليهااطلقثم،أجزائها!لعلىيطلقونه

الاقليمعليوتطلقإفريقيةثم،وبرقةطرابلسوتشمل"ليبيا":أسماءخمسة

وقسنطينة،الحاليةتونسغربوتشملونوميديا،الحاليةتونسيشملالذي

منوجزءالجزائاوتشملالشرقيةوموريطانية،الجزائرأعمالمن

شرقها،منجزءإلاالحاليةمرا!شوتشملالغربيةوموريطانية،مرا!ش

علىإفريقيةلفظالرومانأطلقثم،الأطلسيالمحيطحتىغرباوتنتهي

على،ويشتملالحاليةلتونسالشرقيالشمالاليوميقابلالذيالإقليم

)3(القنصليةإفريقيةباسميعرفو!ان،نوميدياحتىحولهاوماقرطاجنة

الفينيقيونأطلقهاالتي(ول3"9أ)أفري!لمةمنمشتقافريقية،ولفظ

،اليونانبعدهمعممهثم(الأ!حأ)وأوتياقرطاجنةس!انعلى

المحيطساحلحتىبرقةال!بيرمنالمغربس!انعلىوأطلقوه

الأصلمنالاسمهذانقلواالعربأنبالذ!رالجديرومن،)3(الأطلسي

.(إفريقية)لىإعريوهأنبعد(3آول!حأ)أفرلاوهووالبيزنطيالروماني

ح11
01ص،والاندلسالمغربتاريخ!ؤ:الحباديمختارحمد

هص/أفريقياتاريخ:جوليان

بعدهاوما،صهأفريقياتاريخ::جوليان



91اكلهسلامىالمغربتلا

معيتفقبذلكوهو،الأفارقةإلىنسبةإفريقيةأنالحىعبدابنولذ!ر

"فتوح!تابهمنآخرموضعفيأنهبيد،الرومانياليونانيالتفسير

ماالأرضلنفسهحازالذيبيصربنفارقإلىالأفارقةنسبمصروالمغرب"

عمرهارجلإلىإفريقيةاسمالحميريأرجعبينما)1(،إفريقيةإلىبرقةبين

السلامعليهإبراهيمبنأفريقسوقيل،)2(الحميريصيفيبنإفريقسيدعي

الأمر!انو!يفما،)3(مصرايمبنفارقوقيل،قطوراالثانيةزوجتهمن

بنفسواستخدموهقائماإفرلقيةاسمللمغربفتحهمعندوجدواالعربفإن

البيزنطية.دلالته

وأقربهابحسب!بيرةأقسامثلاثةإلىالمغربتقسيمعلىاصطلحوقد

وهي:المشرقفيالخلافةمر!زعنبعدها

الشرقيحدهأنالمرا!شيوذهب"إفرلقية+عليهويطلق4الادشا!غرب-ا

ولشمل4قسنطينةمدينةالغرييوحده،برقةتسميالتي"انطابلس"مدينة

ثم،الأغالبةدولةعصرفيالقيروانمدينةعاصمتهو!انت،الحاليةتونس

.اليومهوحتىالحفصيينعصرمنذوتونس،الفاطميينعصرفيالمهدية

علىوششتمل،تلمسانإلىبجايةمنويمتد4الاوسطا!ضب-2

إلىشلفمجريمنولمتد،المغربشرقمنوجزء،الحاليةالجزائر

ثول*"س!4"!أنوميدياأيضاوسممي،غرياتازاوجبال،الملولةمجري

31-ه314ص،البلدانفتوح:البلاذري212،صمصروالمغربفتوع:الحكمعبدابن

إفريقيةمادةالمعطارالروض:الحميريالمنعمعبدبنمحمد

إفريقيةمادة،البلدانمعجم:الحمويياقوتو

-13433ا!ا،المعجب:المراحشي

،7ص،المغرببدولالفطميينعلاقات:خضيرىحسن:وراجع7اص،اجالاستقصا،:السلاوي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمغربتال!

الرستميةالدولةعصرفيتاهرتمدينةقاعدتهو!انت،تلمسانوقاعدته

.حماد)1(وبنيزيريبنيعصرأشيرفيمدينةثم

إمتدادآويعتبرالمغرببلادمنبقيماويشمل4الاضىا!ضب-3

دولةيونانالتاريخيةالعصورمعظمفينجدهماولذا،الأوسطللمغرلا

فحدهالغربجؤوأما،بينهماالفاصلالحدهوالملويةولعتبرنهر،واحدة

فاسوقاعدته،الرييعأمواديالجنوبوفي،الأطلسيالمحيط

يعرفالأقصىوالمغرب،المغربصحاريتمتدذلكوراءوما،ومرا!ش)2(

عليمرا!شاسمخطأالبعضعليهويطلق،المغرييةالممل!ةباسماليوم

!بيرةمدينةاسممرا!شأنبيد35!ول"ح11)3(الأوربيةالتسميةغرار

والموحدين،المرابطينعصرىفيقاعدته!انتوقد،الأقصىالمغربفي

.)ت(العلويينالأدارسةعهدعلى"فاس"حواضرهأول!انتبينما

بدأتوالتي،المغربلبلادذ!رهاالسالفالتقسيماتهذهمنالرغموعلى

رباعياشلاتؤلفالمغرببلادفإنوسياسيةإداريةوانتهت،اعتبارية

بعضاليهماذهبيدحضذلكولعل،متجانسةطبيعيةوحدةيمثلفسيحا

ذلكفيوهدفهم،الجغرافيةالوحدةإلىتفتقرالمغرببلادأن)5(المستشرقين

الأوربيالنفوذمنتحدالتيالمغرييةالوحدةف!رةواستبعادالمغربتجزئة

13صه،المعطارالروض:الحميري،8اص،لمغرباصفة:الادرشمي

45.س،المعطارالروض:الحميري،156ص،المعجب:المراحشي2

ااصوالأندلسالمغربتاريخ!:مختارالعباديحمد13

156ص،المعجب:المراصثى

بالمشرقوعلوقتهاالمغرب::بلادمارسيهجورج،4اص،الأفريقيالشمال!الإسلاميةالفرق:الفردبل5

181ص،لإسلاميا
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الأطلسيوالمحيطالشمالمنالمتوسطالبحرالمغرببلادويحد،المغربفي

الصحراءعليهاويطلق،الجنوبمنالمتراميةالصحراءورمال،الغربمن

متوازيتانسلسلتانالمغرببلادوتريط،.برقة"مصر"عنويفصلهاال!برى

جبالباسموتعرفان،شرقهاإلىالبلادغربمنتمتدانالعاليةالجبالمن

وهي،التلأطلسعليهايطلقالجبالهذهمنالشماليةوالسلسلة،أطلس

الأطلسيالمحيطمنيمتدوالأخر،مليلةإلىطنجةمنأحدهمايتجهفرعان

منوتمتد،الصحراءأطلستسميوالجنوبية،السوسواديشمالإلى

والبحرالشماليةالجبالسلسلةوبين.الحاليةتونسحتىالأطلسيالمحيط

الشرلطهذاويضيق،ضيقساحليشريطيقعالأطلسيوالمحيطالمتوسط

وه!ذا،الأدنيالمفربفيينعدميادحتى،شرقااتجهنا!لماالساحلي

منل!ثاالأطلسجبالاختراقولعل،واحدةجغرافية!وحدةالمغرببلادتظهر

وتتسم،واثنولوجياجغرافياترتبطجعلتهاالشرقيأقصاهاالىالغرييأقصاها

الفاتحين.موجاتتتابعرغمالمجاورةالشعوبسائرعنميزهاخاصبطابع

منخفضةأرضانجدفقلما،جملتهافيجبليةالمغرببلادأنوالواقع

الدفاعجعلمما،تونسمنوالشرقيمرا!شمنالغرييالجزءباستثناء

السببهوهذاولعل،!بيرةمشقاتالهجوميتطلببينماميسوراعنها

منمتتابعةوبموجات،طويلةولفتراتظلواالعربأنجؤي!منالذي

الأقليم.هذاعلىالسيطرةيحاولونالحملات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الإسلامى4الفتحقبلالمغربسحاق

الإسلامىالمغربتات

المؤرخونقسمهابشريةعناصرعدةالإسلاميالفتحقبلالمغرببلادس!ن

عناصر:ثلاثةإلىالمسلمون

ا!لبرير

لهعلاقةلابربرولفظ،الغالبالبشريوالعنصرالبلادس!انسوادوهو

يطلقونهاليونان!ان"303!؟ع!!"إغرلقيلفظهو!نماالبشرةبلونهنا

أما،بارباروييسمونهم!انوفقد،الإغريقيةيت!لملامن!لعلى

علمأولفظل!لعريياأصلايجدواانيحاولونعادتهمفعليالعرب

التسميةهذهمنينفرونأنفسهمالبرلرأنذ!رهيجدرومما،جغراجؤ)1(

الأحرارالأمازيغيةلغتهم!ؤيعنيوهو،زيغأماالأصليإسمهمأنويرون

البريرأنمنجاءصوتاسمضبا!لمةانويبدو،السادةأوالشرفاء

يأ،يت!لمونحينماوالباءالراءعليهاتغلبغيرمفهومةأصواتايحدثون

"ما:بقولهالقدماءأحدذلكعنعبروقد،!لامهم!ؤيبرلرونأنهمبمعني

)3(،المفهومةغيرالأصواتاختلاطالعربلغةوالبرلرجؤ،بربرتهم)2(أ!ثر

يأالبريةبمعنيالأولالمقطع"بر"لمقطعت!راربربر!لمةأنأيضاقيلوقد

وي!ون،البريةاستوطن"بريدعيشخصاسمالآخروالمقطع،الصحراء

23ص،واكأندلسالمغربتاريخمعلم:مؤنسحسين

13ص،والاندلسالمغربتاريخ!:مختارالعباديحمد12

13
ومايليها698،ص،ج:العبرخلدونبن
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منعرييمهاجرأولادمناليرلرأنوقيل،الصحراءسا!نيبمعنيالبرلرأبناؤه

يفهملمالمغربإلىهاجرعندماالرجلهذاأنويقال،قيس+بن*برحميريسمي

.1(البرلزبهايت!لمونالذينالناسوسمي،بربرةفسماهاالناسهؤلاءلهجة

الجزميم!نلااجتهاداتمجرد!لهاالتفسيراتهذهأنهذامنونخر!

منالبلادهذهسنافريقيشعبالبربرأنفهيالحقيقةأما،بأحدها

ثمالرومانأخذوعنهمبالبرلر،سموهالذينهمواليونان،العصورأقدم

ينفروقأسلفنا!ماأنفسهمالبرلرأنالقولهذايدعم،التسميةهذهالعرب

فالصحراءوقبائلهمشعوبهمبأسماءأنفسهمولعرفون،التسميةهذهمن

وفدتالتيالبشريةالهجراتأماممانعاحاجزات!نلمبضفتيهاالبرى

المقابلبالساحلاتصالعلىالمغرببلاد!انت!ما،المغرببلادالى

واختلطوا،واستوطنتهاوهناكهنامنالهجراتاليهافجاءتالمتوسطللبحر

.2(بالبرلزالمسميالشعبهذالي!ونواالمفرببلادعلىوانصهروا

:الحضاريوالطابعالحياةأسلوببح!سب!بيرلنقسمينإلىالبرلروشقسم

بالبترويسمون،البدوالبرلر-ا

بالبرانس.وشممون،الحضرالبربر-2

فيمتبادلةوالبداوةفالحضارة،مطلقاليسالتقسيمهذاأنيلاحظول!ن

البرانسأنوالبرلرالعربمنالمؤرخينبعضويذ!ر،الجماعتينمنى

وأن"،عيلانبنقيسبنبربن"برنسيسميعرييرجلنسلمنينحدرون

الذي،عيلانبنقيسبنبربنمادغيسأخيةسلالةمنالبترينحدرون

بريركمادةا!سلاميةالمعارف!دائرة2.4،صالجوهرجومعادنالذهبمروج:المسعوديا

7-4الصحراء،صمراحزتجارةاهم:خضيريحسن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وبينبينهدبلنزاعالمغربالىهجرتهمسببويفسرونبالأبتر،يعرف!ان

.بريرانسلهفسميالبراريفيتوحشأيبريرالناسفقال،واخوتهأبيه

فيالمعروفةالثيابنوعإلىوالبترالبرانستسمية)1(الباحثينبعضيرجعبينما

،الرأسغطاءاليهيضاف،البرنس!انالمشهورالوطنيفالزى،المغرب

"البرانس"فسمواالرأسبفطاء!املاالزيهذايرتدي!انمنفمنهم

فأطلق،الرأسغطاءبدونأوقصيراالرداءهذايلبس!انمنومنهم

يتحفظ"جوتيه"ل!ن،المقطوعاوالناقصبمعني"البتراسمعليهمالعرب

الوقتفيالبرنسيرتدونلاالبرانسمنخثيرأأنلاحظإذالتفسيرهذاعلى

البعضويري،)2(الفرسانزيولعتبرونه،البترحفدةيرتديهوإنماالحاضر،

الذينالحضر:حضاريامتباينتينطائفتينإلىينقسمونالبرلر!انواأن

الزراعةعلىويعتمدونالحصينةالشماليةوالتلالالسواحليسنون

الذينالباديةس!انالرحلوالبرلر،البرانسوهغاستقرارهمبحى

.3(البتزوهمالصحاريفيينتشرون

ل!،معاولغويجنسياختلافالطائفتينهاتينبينالاختلافأنويبدو

الدمبرابطةوانتشارهاتفرقهابرغمتحس،بذاتهاقائمةأمةت!ون!تلة

يستقرأنالممنمنإذاعتباريةفهيالاجتماعيةالخلافاتأما،والقرابة

مثلال!برىالبربريةالقبائللسإئر!انفقد،المستقرونويتبديالبدو

3!يولاأ!ح،3.ك!3ءلأ؟كا!ل!س!3ولص!!س!؟3أعس!س!4ولا*ولءلأأ!رأثهس!اس!ص!،ثهأع!"0.31913"05-48

-!20لأ:!أأ(حهح!ا!س!43أحا!أأس!4س!3ولهاول43س!3لأأس!+س!س!(ول3"حلرس!اس!3كا!ل!س!3

ولس!3أس!*!458134،!57

أول!ك!2أعص!:اس!339!خس!4اا!314مولس!4وله*ع،4"أ!!ك!أ739،ء"242124-

المغربتاريخمعالم:مؤنسحسين،-157915ص،المرابطيندولةقيام:محمودأحمدحسنر

91،صوآثارهمالمسلمين::تاريخالعزيزسالمعبد24،السيدص،والأندلس
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بطونهال!ن،أصليةمواطنوهوارةو!تامةومصمودةوزناتةصنهاجة

دونببعضبعضهاوتختلط،المغرببلادمنمتعددةنواحفيتنتشر!انت

البريرقبائل"أ!ثر،خلدونابنقولحدعلي!انتالبترلةزناتةحواجز،فتكبيلة

حسببتروبرانسالىالبرلريةالقبائلتقسيميجعلمما،وعمرانا"حضارة

.المنالصعبأمراوتحضرهاتبديهاحسبأو،الجنوبأوالشمالفيمواطنها

،البلادأحوالعلىدلالةأ!ثرفإنه،التقسيمهذاأمرمني!نومهما

السبللناينيرالتزامهوان،الاجتماعيأهلهانظامطبيعةمعاتفاقاوأ!ثر

والبترالبرانسبينالئزاعأنذلك،الوسطيالقرونفيالبرلرتاريخلنفهم

أثرهامف!بل،المدىبعيدتأثيرافيهوأثر،المغربجؤالإسلامتاريخشل

وبينزناتةبينالأمولةالخلافةسقوطبعدالنزاعواحتدم،الأندلسإلى

الإسلاميالفتحإبانالخلافذلكوضحفقدالمغرببلادفيأما،صنهاجة

المقاومة.عبءالبرانسوحمل،البدايةمنذالفاتحينالبتريةزناتةحالفتفقد

جزءاخلدونابنلهاخصصالتي،زناتةقبيلة:البترقبائلأهممنأنعلى

فرعايجعلهالذلك،البالغةل!ثرتهابالعبر،المسميتاريخهمنخاصا

،يفرنوبني،ومغراوةجراوةقبائلهاومن،ا(البرلزقبائلسائرعنمستقلا

..وطاسوبني،زيانوبني،مرينوبني

وعجيسة،و!تامةوأوربة،ومصمودةوازداجةهوارة:البرانسقبائلوأشهر

)2(.2وجزولةوهس!ورةولمطةوصنهاجة

11
98،ص6،ج:العبرخلدونبن

13ص،والاتدلسالمغربتارلخ!تمختارالعباديأحمد36،ص،المرابطيندولةقيام:محمدأحمدحسن2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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قدماءلغةمنالقرب!لقريبةحاميةلغةوهيبهمخاصةلغةوللبرلر

علىوتشتملالأمازيغيةاللغةوهيالنوبةبلادفيتزاللاالتيالمصريين

ال!بيرالأطلسجبالس!انبهاويتحدثمصمودةلهجةمثلعديدةلهجات

بهاويتحدثزنانةلهجةثمالأوسطالمغربفيصنهاجةولهجة،السوسوبلاد

وتونس.ليبياأهل

أا!لبيرلطيوق(الرو

سنةالمغرببلادالرومدخلفقدالس!انعناصرمنعنصراالروميش!ل

ولاياتمصافإلىورفعوها،الواندالمنانتزاعهاجؤونجحوا،م533

الحصونوبنوا،الساحليةالمناطقفيوعاشوا،ال!برىالامبراطورية

تصلالإمداداتو!انت،الداخليةالمقاومةخطرمنتحميهمالتيوالمعاقل

ن!،بالسان!تيرايمتزجوالمأنهمويبدوالبحر،طريقعناليهم

،الس!انعناصربعضبينالمسيحيةالديانةنشرفينجحوا

يختفواأ!!انوا!ن،منهاالعربطردهمحتىالمفربيححمونواستمروا

توزرخاصةالجرب-بلادمثلالنواحيبعضجؤمنهمطوائفبقيتاذ،تماما

قبلبإفريقية!انواالذينالرومبقايامنتوزرأهلاا)1(التجانيعنهاقالالتي

عبدابنأشار!ما،الجريد"بلادأ!ثرو!ذلك،الإسلاميالفتح

عنصروجودعنوالمغربمصرفتوح!تابهفيموضعمنأ!ثرجؤالحى

.)2(المغرببلادجؤالس!انشرائحبينمنالروم

915ص،التجانيرحلة:التجاني

ثه61165،747صمصرفتوح:الحكمعبدابن2
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الافا!رقض8

شعوبمنأخلاص!وهم،بافريقيةالمحيطةالساحليةالأقاليمس!انوهم

ومن،واليونانيين،القرطاجيينمنوعاصرتهالرومانيالوجودسبقت

والأ!ثرية،والبيزنطيةالرومانيةبالحضارةتأثرواالذينالوطنيينالبرلر

والولاءبالطاعةيدينونو!انوا،قرطاجنةشعببقايامن!انتامنهم

وافرةمعلوماتلديناوليست،المصادرعلينافتضناليهود.أما)1(للبيزنطيين

بينديانتهمانتشرتثم،الفينيقيينمعتوافدبعضهمأنالمرجحومن،عنهم

..الأوسطالمغرببلدانوبعض،الآقصيالمنربفيالبرلريةالقبائلبعض

ألما"!ك!)ص!،3!ه.،+أح.!!51155-1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الإسلامىالمغربل!تا

اكلهسلامىالفتحقبيلالعرييالمغرببلاد

والمحيط،المتوسطالبحرعلىالممتدةوسواحلهاالمغرببلادتعرضت

تلكآهممنلعل،الغزاةمنمتتابعةلموجاتالقديمةالعصورمنذالأطلسي

البحريوأسطولهم،التجاريبثرائهماشتهرواالذينالفينيقيون"!االموجات

مثلالتجاريةالمستعمراتمن!ثيراوأسسواالمغربشواطئونزلوا،العظيم

بمستعمرةالفينيقييناسمولقترنوطنجة،وعنابةوبنزرتوسوسةأوتي!ا

هاما،حضاريادورالعبتالتيأفرلقيا)1(بشمالعاصمتهم،قرطاجنة

نفوذهمووطدوا،والعس!ريالجغرافيموقعهاأهميةذلكعلىساعدهم

قرطاجنةوغدت،الأشورلينأيديعلىالشامفيدولتهمسقوطبعدفيها

المتوسط،البحرجزرجؤالنفوذمناطقلا!تسابتسعي،قويةامبراطورية

الحروبقرطاجنةوخاضت،والرومانلليونانيينالتابعةالأقاليممنوغيرها

كاأاحثعولأأولول!ثلماحالبونيةبالحروبوالمعروفة،التاريخفيالمشهورة

،-دخلت،اق.م46سنةفينهايتهاحتىق.م264سنةمنذطويلةفترةامتدتوالتي

وزاد،المتوالكملةالحروبأنه!تهاحتىوالروماناليونانيينمعطويلصراعفي

،الاستقلالحبمنروحاوأظهروا،ضدهابالثوراتالبرلرقيامسوءاالأمر

ذلك.بعدالبلادلهذهغاز!لوسيقابلهاالبرلر،سمةصارت

فيالأولالم!اقلروماصبحوأ،الرومانأيديفيفرطاجنةسقطتوأخيرا

الاحتلالعهدبدايةقرطاجنةسقوطوشمجل،المتوسطالبحرحوض

إلايسيطروالمالرومانأنبالذ!رالجديرومن،المغربلبلادالروماني

517!اع،ءد1س!:ولس!اأ،ء+ه3"س!س!هولولص!35س!س!4طهـاصأ+م4لاس!3س!9أس!3،ولأهاءولس!لاه

اول!!!كاس!7!عحاس!3!أكاأهول3ح"أحمأس!عي-+3،ء3!أ13!68"،61-41



!2الإسلامىالمغربتات

منالشرقيالشماليالثلثعلىتشتملالساحلمنمتواضعةمناطقعلى

الح!اممنسلسلةإلىافرلقيةبحىروماوعهدت،الحاليةتونس

النوميديينغاراتضدالحدودعنالدفاععلىمهمتهمواقتصرت،القساة

وما،الغلالمنحاجياتهمب!لروماوامداد،الأمنواستتباب،والقراصنة

عليها،سلطانهمفبسطوا،المغرببلادأهميةالرومانأدركأنلبث

.م)1(943سثةالوندالغزاهاحتى!ذلكوظلت،.رومانيةمستعمرةوجعلوها

علىصلاأتعيش!انتهمجيةجرمانيةقبائل:ول!117أء4أ3"ثيوالوندأل

معمسلحصراعفيودخلواالجنوبنحوهاجرتثم،البلطيقبحرسواحل

انتزعواأنمالبثواثم،الأمبراطوريةشملومزقوا،الرومانيةالأمبراطورلة

أ!توبر91فيعليهااستولواالتيقرطاجنةوخاصة،مستعمراتهامعظم

الرومانية،الأمبراطوريةتمزيقفيالوندالقبائلونجحتم)2(943سنة

والدولةالغرييةالرومانيةالدولة:قسمينلىإضرياتهمتأثيرتحتوانقسمت

عليهاوأطلق،البيزنطيةبالدولةبعدفيماعرفتوالتي،الشرقيةالرومانية

.الرومدولةالعرب

الوندالمنالانتقامعلىعول،بيزنطةحىجستنيانالأمبراطورتوليلما

إليهاووجهوا،الغرييةالرومانيةالامبراطوريةمنالمغرببلاداغتصبواالذين

منبلزاريوسالبيزنطيالقائدوتم!ن،أسقطوهاحتىالضرياتمن!ثيرا

للإمبراطوريةتابعةالمغرببلادوظلت،م533سنةواستعادتهاالمغربدخول

البلاد.لتلكالفاتحةالإسلاميةالقواتدخولحتىالبيزنطية

الا
70001ص،91ههالرياص!،تكنةبلادخل!لمنالصحرء:مصطفيعمي.

13-ه134ص،اج،6191القاهرة،الوسطيالعصور!ؤاوريا:عاشورسعيد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الإسلامىالمغربتات

معاتضافرتالعواملمنمجموعةأنالىنشيرأنبم!انالأهمية

علىللقضاءملائمامناخاخلقتنفسهالوقتوفي،الإسلاميللفتحت

الآتي:فينوجزهاالساحلفيالروم

المحتلونالرومفرضهاالتيالباهظةالضرائبمنالأصليينالس!انمعاناة

للبرلر.واضطهادههمالبيزنطيونوالقادةالولاةوحشية

أديالذيالأمر،والقلاقلالاضطراباتو!ثرةالبيزنطيةالإدارةسوء

.الرومدولةظلجؤالأمنعنصرانعدامالى

ملاكوتحويل،الزراعيةالأراضيعلىفرضالذيالاحت!ارنظام

.أجراءالىوالمزارعينالأراضي

هذا،م565سنةجستتيانبموتهيبتهاوضياعالبيزنطيةالدولةضعف

،الهونوقبائلالفرسمعمتصلةحروبفيالدولةدخولعنفضلا

عليها.الفرسوانتصار

حيث،بالقوةالحا!مةالسلطةمذهبفرضومحاولةالمذهبيالصراع

إرادةبوجوديعتقدالذي،الأريوسيالمذهبإفريقيةس!اناعتنق

نأيريالذيال!اثولي!يالمذهبالسلطةواعتنقت،للمسيحبشرية

أصابفقدوه!ذا،واحدأنجؤبشريةالهيةواحدةإرادةللمسيح

مذهبي.خلافمنالبلدانمنغيرهافيأصابهاماالمغربجؤالمسيحية



الثافيالفصل

الإلددلام!صالفتعأطلىمرأ!
،،..

ا
11

11

لعغلىبا-لللا لما.
*---------------ص

ورالاستطلاعد4ولاأ

بالفتحوالاهتماصادورالاعد!ثانيا.

الاستقرارومحاولاتدورالفتح4ثالثا.

القيرواقوتأسيسنافعبقعقبض

والبريرالروكلمقاومضعلىوالقضاءالمغربفتحاتماص4رابعا.
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الإسلامىالمغربتات32

!

الدينية،البواعثأملتهاضرورةالمغربلبلادالإسلاميالفتح!ان
فيالمسلمينرغبةعنفضلآهذا،والاستراتيجيةالأمنيةالضروراتواقتضتها

فيالفهديننشرسبيلجؤوالجهاد،!افةالناسإلىالإسلامدعوةإبلاغ

البيزنطيالخطرمنمصرفيالفتوحاتجبهةحمايةذلكإلىأضف،الافاق

شمالسواحلعلىالبيزنطيونيسيطرحيث،الغربجهةمنبهاالمحدق

مباشزاتهديذاموانيهامنتنطلقأنيم!نالتيأساطيلهموتش!ل،أفريقيا

الأس!ندريةمعاهدةبموجبمصرفتحالمسلمونأتمأنبعدولذا،للمسلمين

فيالعاصبنعمروواستقر،م642سنةسبتمبر14هـ/21سنةشوال16في

سنةأواخرفيبرقةعلىللاستيلاءينهضنجده،الفسطاطالجديدةعاصمته

ئلقباوبينبينهووقععليها،بنفسهسارحيثم،643سنةأوائلهـ/32

للمسلمين،استسلمتأنالقبائلهذهلبثتوماقصير،قتالوهوارة،لواتة

ألفعشرثلاثةقدرهمبلغالهيؤدواأنعلىاتفاقاالعاصبنعمرومعوعقدت

العاصبنعمرو"أن:)1(الحىعبدابنويضيف،جزيةبصفةالسنةفيدينار

أبناء!متبيعواأنعليىأن،عليهمشرطهفيالبرلرمنلواتةعلى!تب

".الجزيةمنعليىفيماوبناتى

يقبلأنالمعقولمنفليس،قبولهيمنولاعليهمردودالقولهذاأنعلى

هذهالحىعبدابنروايةلأن،الجزيةمقابلبناتهابيعلواتةمنالعطيمالفاتح

42ص،وتونسأفريقيةأخبارفيالمؤنسدينار:أبيابن،791ص(والمغربمصرفتوح:الحكمعبدابن(1)



33الإسلامىالمغربتات

يقبلأنالمعقولمنفليس،قبولهيم!نولاعليهمردودالقولهذاأنعلى

هذهالحىعبدابنروايةلأن،الجزيةمقابلبناتهابيعلواتةمنالعظيمالفاتح

فينفسه-،والليثوقضاتهامصر-أحدفقهاءسعدبنالليثعنفيهاينقل

!انوا:"فلوقائلاذلكيستغربالبلدانفتوحفيالبلاذريذ!رهاأخريرواية

!ماالمفربلبلادالعرييالفتحأنذلكاليأضف،ا)1(امنهمذلكحلماعبيدا

الرواياتمنمجموععلييقومالبا!رةالفترةهذهفيالعرييةالمصادرتروله

،لانالأحيانأغلبفيالغموض،وي!تتفهاالدقةتتقصهاالتيوالأخبار

الفتح.منعصرمتأخرالييرجعوأقدمها،منقولةمعظمها

عليهموفرضبرقةأهلصالحأنبعدمصرإلىالعاصبنعمروعاد

تساؤلاتيثيربرقةفيلجيشهيم!نأندونمصرإلىعودتهولعل،الجزية

له؟استسلمتأنبعدوخاصةبرقةجؤقواتهمنبعضئايتركلملماذا-:عديدة

أنهوخاصة،عليهاالرومقواتانقضاضمنالعددالقليلةقواتهعلىخشيهل

الأوضاعأنأم،برقةلأقليمفتحةفيالخطاببنعمرالخليقةيستأذنلم

بعد؟تستقرلممصرفيالأمنية

هذافيقواتهمنقوةأيةتركأن،بصرهبثاقبرأىالعاصبنعمروأنويبدو

الرومقواتمعالعواقبمحمودةغيرمغامرةجؤالدخوللمغبةيعرضهاقدالأقليم

لملمصرالإسلاميالفتحأوضاعأنفضلاهذا،والعدةالعدد!ثيرةوالبرلر

والخطر،الاسندريةعلىالرومغاراتمنخيفةتوجسوربما،بعدتستقر

النوبةملكعولأنبعدوخاصةمصر،جنوبفيالمسيحيةالنوبةمنالمحدق

برقةأنفضلأهذامصر،جؤالفاتحينالمسلمينلمحاربةجيشتجهيزعلى

316ص،البلدانفتوح:البلاذريا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلا!المغربتال!34

ولامصر،لفتحاست!مالأفتحهاف!انمصر،ولايةأوأرضمنجزءا!انت

جديد.فتح!لعندالعادةهي!ما،الخليفةمنإذنعلىالحصوليستوجب

التاليالعامفيالعاصبنعمروخرجحتىطوللغيروقتيمضلم

دامللمدينةوحصارعنيفقتالوبعد،طرابلسإلىبرقةمتجاوزأمهـ/23644

التيقاعدتهاعلىوالاستيلاءفتحهامنالعاصبنعمروتمنشهزا،

الذيننفوسةببرلرالبيزنطيةحاميتها،واستعانةلحصانتهاعليهاستعصت

الداخلإلىقواتهإرسالمنالعاصبنعمروتم!ن،النصرانيةعلى!انوا

ثم،إفرلقيةإليللدخولتمهيدية!خطوةوزويلةوودانفزانعلىوالاستيلاء

ببرقةنافعبنعقبةتركأنبعد،مهـ/25645سنةمصرإلىعائداأدراجهقفل

.للإسلاميدعو

أغوارلسبراستطلاعيةأوتمهيدية!انتالعاصبنعمروحملاتأنويبدو

!ثيرةعواملهناكوأن،المغرببلادفيالإسلاميةللفتوحالمرتقبالميدان

بنعمرالخليفةخوفأهمهامنلعلالفتحمواصلةمنالإسلاميالجيشمنعت

بنعمروأنالتاريخيةالرواياتوتشير،الروممنالمسلمينجيشعلىالخطاب

فيالخطاببنعمرالخليفةيستأذنطرابلسعلىاستيلائهبعد!تبالعاص

جيشعلىخافالخليفةأنبيدوراعصا،ماليفتحغرئابجيوشهيتوجهأن

عمرأنالروايةوتضيف،لديهمتمافامعروفةليستأراضفيالتوغلمنالمسلمين

أبوابمنلابافريقية"إنقال:افرلقيةفتحعليهعرضعندماالخطابابن

ماأحديغزوهالابها،مغدورغادرةول!نها،بافرلقيةليستوأنها،جهنم

")1(.بقيت

.43ص،المؤنسدينارابيابن،891ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدابن(1)



الإسلامىالمغربتات

بالفتم!41!تما!عدأذ41د!وثانبا:

35

الرضاعة،منعفانبنلعثمانأخاالسرحأبيبنسعدبنالقهعبد!ان

العاصبنعمروعثمانعزلولما،!فاعتهوعرف،بعثمانالنسبهذافوصله

ابنوأراد،سعدبنالقهعبدمانهولىمهـ/35645سنةفيمصرولايةعن

فاستأذن،عنه!فاءةيقللاأنهيثبتوأنسلفهسياسةعلىيسيرأنسعد

أصبحالوقتأنعثمانووجدإفرلقية)1(،فتحفيعفانبنعثمانالخليفة

سنةالمدينةفيعقدههاماجتماعبعدالخليفةوأعلن،إفريقيةلفتحملائما

عظيمجيشلديهوتون،الجهادبابوفتح،الفتحعلىموافقتهمهـ/37648

سعد.بنالفهعبدواليهاقيادةتحتليونمصر،إلىأرسله

فيهألفاعشرينقوامهجيشراسعلىإفريقيةإلىسعدبنالفهعبدتوجه

وقد،شبابهممن،و!ثيروغيرهالغفاريذر!أبي،الصحابةشيوخمن!ثير

عبدباسميسمونفيه!انوامنلثرة،العبادلةبجيشالجيشهذاسمي

بنوعبدالفهبر،أبيبنالفهوعبد،الخطاببنعمربنالقهعبدمثلالفه

زيدبنالفهوعبدالزيير،بنالفهوعبد،العاصبنعمروبنالفهوعبد،عباس

وعبادلة،عبدالقيسبننافعبن،وعبدالفهمسعوببن،وعبدالفهالخطاببن

.البا!رةالسنفيشبائاجميغاو!انوا،آخرون

منمعهماسعدبنالفهعبدإليهأضافمصرإلىالجيشهذاوصلولما

،الإسلامفيدخلواالذينالقبطالمصريينمنعددبينهمن!انالجيش

،)3(برأيهميأخذ!انسعدبنالقهعبدأنحتى،ودرايةخبرةعلىو!انوا

برقةبحاميةنافعبنعقبةإليهأنضمبرقةإلىالعبادلةجيشطلائعوصلتولما

.44،صالمؤنسدينارأبيابن:وراجع،14ص،!ا،النفوسرياض:المالكي()1

.-1718صاجالمصدرنفس)2(
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الإسلامىالمغربتات36

البا!رالتاريخذلكمنون!رحظ،الاسلاميالجيشللقاءفاستعدجرجير،اسم

،للعربانضمواقدونفوسةوهوارةلواتةمنوخاصةالبرلر،من!ثيرلنأن

مثلذلكجؤمثلهمالبرلرأنالمعروفومن،الحيينبينالاجتماعيللتقاربوأسلموا

1(.)أسلافاالشعوبأوائلمن!انوا،الشامواهلالفرس

طاعةعنخروجهبعدلهعاصمةسبيطلةمدينةمناتخذقدجرجير!ان

!ما،عليهالروميةالأساطيلاغارةمنمأمنفيلي!ون،م806سنةبيزنطة

جرجيروجمع،المسيحيةاعتتقواالذينوالرومالبرلرقبائلبعضضمفينجح

فيالجيشاقوالتقى،جنديألفوعشرينمائةبلغوالرومالبرلرمنجيمثئا

القديمة،قرطاجنةأطلالمنبالقربسبيطلةبظاهرعقوبةتسمىمنطقة

جرجير،وقتلحاسفاانتصازاأحرزواالذينالمسلمينلجيشالغلبةو!انت

حصنعلىواستولوا،المنهزمةجيشهفلولجرجيرمقتلبعدالمسلمونولاحق

وغنم،أيديهمفيسقطتأنلبثتماالتي،سبيطلةإلىوتقدموا،عقوبة

وسبواالمسلمونوأسرتقديرهافي!ثيزاالمؤرخونبالغ!ثيرةغنائمالمسلمون

2(.جرجيزإبنةبينهممنالبيزنطيينمن!ثيرأ

المدنأ!برقرطاجنةالىمفتوخاالمسلمينأمامالطريقأصبحوه!ذا

وأ،اتفاقاسعدبنالفهعبديعقدأنمنوبدلأ،إفريقيةفيوأهمهاالبيزنطية

!ماحاميةويتركواليا،فيهافيقيم،الإسلامدولةإلىالناحيةهذهيضم

البلادأهلمعويتفق،متوقعغيرأمرعلىيقدمنجده،المسلمينعادة!انت

الانسحابهذاأثارولقدمصر،إلىيعودثمدينار00003قدرهاجزيةعلى

هذهتركإلىالسرحأبيابندفعالذيالسببحولالشماؤلاتمن!ثيراالمفاجئ

22.صندلس،وافىالمغربتاريخمعالم:مؤنسحسين(1)

.-1314،ص!ا،المغربالبيان:عذارىابن267،هـاص،البلدانفتوح:البلاذري)2(



37الإسلامىالمغربل!تا

عنوالرجوع،جيشهمعظموهلاكإفرلقيةحا!ممقتلبعدالسانحةالفرصة

شهزا.عشرخمسةزهاءدامعنيفقتالبعدحققهما!لعنمتخلئاإفرلقية

منها:لأسبابإفرلقيةعنسعدبنالفهعبدتراجع1()المحدثينالمؤرخينأحدولعلل

!ان،،الساحليالشرلطعلى!انتالتيوالمحارسوالمسالحالحصونأن

هذهلفتحشمالأالمسلموناتجهاذا،عنيفةمقاومةالمسلمينمقاومةيم!نها

بينبذلكالمسلمونفيقعالجنوبمنالبرلريطوقهمالذيالوقتفيالحصون

الجندعليهايحرصوفيرةغنائمجمعقدالإسلاميالجيشو!ان،نارين

خلافاأنذلكإلىأضف،غيابطولبعدأهلهمإلىبغنائمهمللعودةالمشتاقون

!انواالذينالصحابةأبناء!بارمنوغيرهسعدبنالقهعبدبيننشبحاذا

الحقيقيالبطلأنهالرواياتتزعمالذيالزيير،بنالقهعبد،وخاصةمعه

يفعلهخيرماأنسعدبنالقهعبدفوجد،صحيحغيرأمروهوسبيطلةلمعر!ة

وأسياسيعملبأييقومأو،حاميةيتركأنمصردونإلىمسرغايعودأنهو

!نما،الناحيةهذهعلىللعربالسلطانمنشيئايثبتأوينشئأوعس!ري

الجيشعددتتاقصذلكالىأضف،إفرلقيةإخلاءمقابلسنولةبجزيةا!تفى

مزيدتصلهأندونخاضتهاالتيالضاريةالمعاركبعدشديذاتتاقصئاالإسلامي

علىالبيزنطيةوالمحارسالحصوناجترأتولذلك،الإمداداتمن

بعضئابعضهمو!اتبتفاهمواالحصونأهلأنيذ!رالمال!يحيث،مقاومته

فطلب،الإسلاميالجيشغنائمعلىخافالذي،السرحأبيابنحربفي

مغبةفخافوالقتال!ثميتجهزأنهالبرلروظن،الفنائمهذهلحملمصرمنسفتا

33.ممراجع:صلس،واكأتالمغربتاريخمعالم،11-.99ص،للمغربالعربفتح:مؤنسحسين(1)

4+!م9للااءأ+،1اأ051أءم194أ!اأم9لاء4لا*هم14".41

القلاعمنعليهمضادهجومبشنالروميقومانخشيةمصر،إلىسعدابنعودةجوليانيعللحيث

محاصرتها!ينجحلمالتيالشمالية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ورجعمنهمذلكفقبلالجزيةمقابلإفريقيةعنالخروجعلىوفاوضوه،ذلك

)1(.عنهم

علىالدليللأقامة!افيةتعدلمأنهاإلاالمبرراتهذهوجاهةمنالرغموعلى

)3(الطبريالمؤرغيسوقحيث،بالجزيةوا!تفائهإفريقيةعنسعدابنتراجع

علىوفدوفذاأنوهومصر،الىالسرحأبيابنعودةتفسيرفيآخرسببا

وطالبوا،الغنائممنأخذفيماالسرحأبيابنيشوعفانبنعثمانالخليفة

رجلأإفريقيةعلى"استخلفأنعفانبنعثمانالخليفةإليهف!تببعزله

القولهذايدعممصر،الىورجعالسرحأبيابنذلكففعلويرضونه"..ترضاه

إفرلقيةمدينةقرطاجنةحاصرسعدبنالفهعبدأن)3(عذاريابنذ!رهما

قصرجيوشهفبلغت،سبيطلةمنوالغاراتالسراياووجه،وفتحهاالعظمى

مصر،إلىللعودةاضطرأنهبيد،إفريقيةفتحعلىعزمهعلىيدلمما،قفصة

فلاالزيير،وابنالسرحأبيبينحدثماوأما،المؤمنينأميرلطلباستجابة

إفريقيةفتحبشارةحاملأالمدينةإلىالزييربنالفهعبدعادفقد،خلافايعد

منها)4(.السرحأبيابنعودةقبل

بمعر!ةيتهـالاإفريقيةفتحأنأدركسعدبنالفهعبدأنالمرجحومن

متحالفةبجيوشيلتقيوهوسيمالا،الجيشمنالقليلالعددبهذاولا،واحدة

قاسية،وتضاريسطبيعةذاتجغرافيةمنطقةوفي،والعدةالعدد!ثيفة

المصادرأنمنالرغموعلىمصر،إلىأدراجهوعادالجزيةبفرضفا!تفى

27ص،اج،النفوسرياض:المالكليا

.254ص،!4،والملوكالرسلتاريخ:الطبري)2(

.14!ا،ص،المغربالبيان:عذاريابن)3(

213.ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدأبنوراجع27،ص،!ا،النفوسرياض:المالكي)4(
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غنائمبذ!روا!تفتنتائجمنالحملةهذهحققتهبما!ثيراتهتملم1(العرلية)

الحملةهذهبأنالاعتقادإلىالمؤرخينمنبالعديددفعالذيالأمر،المسلمين

عبدعقدهاالتيالاتفاقيةضمنوردالذيالشرطفإن،الغنائمأجلمن!انت

أصابماأنصلحهمشرطفي"أن:يقولافرلقيةوجهاءبعضمعسعدبنالفه

")2(.عليهمردوهالصلحبعدآصابوهوما،ل!ثمفهوالصلحقبلالمسلمون

خطة!انتالمغرببلادوبقيةإفريقيةفتحخطةأنيؤ!دالشرطوهذا

،ذاكأوالقائدهذايصدرهاومرتجلةعفويةقراراتت!نلموأنها،مت!املة

التيالعلاقةبطبيعةالإسلاميةالقيادةدرايةيع!سالشرطهذاورودأن!ما

يبعثونبرقةأهل"!ان)3(:البلاذرييقولبإفرلقية،برقةتريط!انت

أخصبف!انوامستحثأوحاثيأتيهمأنغيرمنمصرواليالىبخراجهم

للجيوشالشرطهذاضمننفسهالوقتوجؤ،فتتة"يدخلهاولمبالمغربقوم

عنهستشفماوهو،إفريقيةوجنوبطرابلسمنطقتيولاءالفاتحة

افريقية.السرحأبيابنغادرأنبعدالمنطقةشهدتهاالتيالأحداث

الفتتةبأحداثالإسلاميةالخلافةانشغلتمصر،الىالسرحأبيابنوبعودة

وأغفل،عن!انبنعثمانالثالثالراشدالخليفةمقتلعننجمتالتيال!برى

ومعاولة،عليبينالصراعطيلةالمغربوبلادافرلقيةبقيةفتحأمرلذلكتبعأ

سفيانأبيبنلمعاويةالأمراستقراربعدإلاأخرىمرةالفتوحنشاطيتجددولم

!بارأحد-الس!ونيحديجبنمعاويةأرسلحيث،مهـ/04066سنة

ميناءفيالبلادنزلواقدالرومأنوجدافريقيةالىوصلفلما-العثمانية

الأثير،ابن،16،ص!ا،النفوسرياض:المالكي21،-ا21.ص،مصروالمغربفتوحالحكمةعبدابن(1)

67.ص!3،،الكامل

.12ص،!ا،البيان:عذاريابن)2(

31.-ه314صلبلداق،افتوح:البلاذري3()
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إلىأسرعواالعرببمجئالرومسمعفلمانقفور،يسمىقائديقودهمسوسة

ابنوجه،ث!االقولةالروميةالمرا!زبعضعلىحديجابنواستولى،سفنهم

،وغنمشهرابها،فأقاممهـ/46667سنةصقليةاليالبحرفيأسطولهحديج

فيفتحغريافتوحاته!ؤحديجابنويمضي،افريقيةاليعاد،ثم!بيرةغنائم

يتر!والمأيضئاالمرةهذهفيالمسلمينأنبيد)1(جريةجزيرة،ويفتتحبنزرت

غزوةحديجبنمعاويةحملةوتعتبرمصر،إلىانسحبوابل،إفرلقيةعلىعاملأ

نهائئاقرازايتخذواأنقبلالمغربجؤالعرببهاقامالتيالتمهيديةالغزواتمن

لإفريقيةالمستمرالجديالفتحيبدأول!ي،ثابئادائفافتخاالبلادهذهبفتح

أسسبوضعويقوم،فيهاالفتوحقيادةيتولىبهاخاصوالمنلابد!ان

ماوهذا،الإسلامدولةولاياتمنولايةيجعلهاأنبعدفيهاالإسلاميالحى

نافع.بنعقبةسيفعله

ستقوأو41ت!حا!4الفتمرر!وثالتا:

القيرواقوتأسيسناهعبقعقبض

سنةالمغربفيالإسلاميةالجيوشقيادةالفهرينافعبنعقبةتولى

الذيالأمرالحقيقيالفتحمرحلةالمغربفتوحاتبذلكفدخلتح!،671هـ/05

ذلك.بعدبهااستقرارهمإلىبالمسلمينحدا

قبلشاركوقد،بأحوالهاوأعرفهمبإفريقيةعهذاالمسلمينأقدمعقبة!ان

نأحتىالنظير،منقطعة!فاءةوأظهر،المغربجؤالدائرالقتالجؤولايته

افريقية،بولايةالأمروصلهوعندما،أسطوريبطوليبمظهرتظهرهالروايات

+ص،المسلمينتاريخ:عبدالعزيزسالمالسيد،91ص،المغرب:البكريا
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سنةهناكمنإفريقيةإلىنهض،فزانقربزويلةنواحيفيو!ان

وهناك،المتوسطالبحرساحلإلىوصلحتىمعهبمنفخرج،مهـ/05671

تحتللعملسفيانأبيبنمعاويةالخليفةأرسلهاالتيالعسريةالقوةلقي

موقعقربإلىرآشاوأتجهإفريقيةدخلهناكومن،)1(غدامسفوصل،إمرته

فيللمسلمينعس!ريمر!زأوعاصمةإنشاءقررقدو!ان،سبيطلة

اختطاص!فيوبدأ،سبيطلةمنقليلأالشمالالييقعموقغافاختارإفريقية

باستقرارإلايتملنالمغربفتحأنيعتقد!انإذ،للمسلمينمناسبةعاصمة

فقال،فيهأحدثوهأثر!ليمحومنهالحملاترجوعوأن،ربوعهفيالمسلمين

فيهانجعلمدينةبهاتتخذواأنالمسلمينمعشريالى"وأرى:لأصحابه

)3(الدهر.."آخرلىإالإسلامعزوت!ون،عس!زا

والموقع،)3(المدينةهذهإقامةحولالنظروجهاتاختلافمنالرغموعلى

نأيؤ!د،بالذاتالوقتهذافيالقيروانمدينةبناءفإن،عليهأقيمتالذي

الآنلنفوذهتخضعالتيالمناطقوأنواقغا،أمزاأصبحالإسلاميالوجود

سانمصالحوترعى،قرطاجنةمدينةمقامتقوملمدينةحاجةفياصبحت

أخذهيجبالعسريالباعثأنمنالرغماوعلى،وطرابلسإفريقيةجنوب

وأ،المدينةهذهبناءقرارفيالأساسيالباعثهوي!ونأنإلا،الحسبانفي

المراجعترددهداتأ!يدوهو،غيرمقبولأمرفهذا،الإسلاميةالمدنمنغيرها

بلادالييدخلومنها،مسلمونبريركؤهلهانفوسةجبلمنايامسبحةبعدعلي،الصحراء!:مدينةغدامسا

774(.3،ص/جالبلدانمعجم:الحمويجماقوت2.66،صوالممالص،ج:المسالص.)البكريانالسو

91،صا،جالمغربلبيانا:عذاريابن2

3-للا.االا5أ!كا:!ا-علا5أكاأ:أ15عهلا+4أ!أه+!+4!9املأ974!اهه+9أ+،86-77.00

-5.ول.ث!،ث!400ح3أ14:!72!أ+أ59+،!س!،هس!!مكا+4!كا!50أ+713ح9أ+لا+0215-11.001
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عجزوحدهاالعرييةالعقليةتحميلمنالمستشرقيناقلامعليهودأبتالغريية

عمليةعنواضحةف!رةلديهمي!نلموأنهوالبناء،التشييدعنالعرب

!ما،مدنهمبهايشيدونالروم!انالتيبال!يفيةوبنائهاالمدنتخطيط

دخلهاإذاالمدينةهذه!انت:"أتباعهفيعقبةألقاهاالتيال!لمةمننستشف

مدينةبهاتتخذواأنالمسلمينمعشريالىفأرى..الاسلامإلىأجابوهإمام

الدينيالباعثأنتشيرالروايةفهذهالدهر")1(،آخرإلىللإسلامعزات!ون

!ما،القيروانمدينةبناءقرارفيالأساسيالعامل!انالعسريوليس

فقد،التاريخيةالمصادرمنالعديدبهنوهتالذيالاستراتيجيالعاملعقبةراعي

وقدإلاالبحرصاحبيدر!هالابحيثالداخلفيمدينتهتبنىأن،عقبةقرر

راعىلذلكللمدينةالاجتماعيةالخلفيةالمدينةموقعاختيارفيراعى!ما،بهعلم

وابلهم)2(.العربلدوابالمراعيتتوافرحيث،السبخةمنبالقربالقيروانتبنىأن

معطياتوفقبنيتالإسلاميةالمدينةهذهأنالقوليم!نهناومن

غرضأجلمنتبنلمأنها!ما،آنذاكالمواطنحاجياتفيهاروعي،إسلامية

،بالقيروانالمدينةهذهوسميت،عدةأغراضأجلمنبنيتبلفحسبواحد

الصكتمروقد)3(،السلاحمستودعأوالمعس!ربمعنىمعربفارسيلفظوهو

ت!دوأ!،الأولىعقبةولايةمدةوهي،سنواتأربعزهاءالمدينةهذهبناء

يعدفلم،الإسلاميةالمغرببلادتاريخبدأحتىالوجودإلىتظهرالمدينة

أصبحتبل،اليهايعودونثممصرمنللغزويخرجونغزاةمجردالمسلمون

عدتهمفيهاللمسلمينعسريةوقاعدة،الغزواتمنهتخرجمر!زاالقيروان

،الإسلاملاعتتاقالبرلرإليهايلجأللدينمنبغاالمدينةوصارت،وعتادهم

.91ص،!ا،المغربالبيان:عذاريابن(1)

387.!3،ص:الكاملالأثير:ابن،91،صاصالمصبدرنفس)2(

.-(9191.ص،عشرالميلادي/الثالثالهجريالسابعالقرنفيوخططهاسبتةمدينة:للمؤلفراجع)3(
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الذيالعملأهميةيتجلىهناومن،والفقهاءالعلماءأيديعلىتعاليمهودراسة

منوواحد،المغربفاتحيأعظممنبحقيعتبرالذينافعبنعقبةبهاقام

الإسلامية.الدولةبناة!بار

عقبة،بعزلسفيانأبيبنمعاولةالخليفةمنأمرجاءمهـ/55675سنةوفي

1(،)المغربآهلمعاملةفيلشدتهنتيجةتمالعزلأنالماريخيةالمصادروتذ!ر

ويحسده،عقبةمنيغار!انالذي،مخلدبنمسلمةمصرواليلسعاياتأو

نأفآثر،والفضلبالمجددونهفيحظى،يديهعلىسيونالمغربفتحأنعلى

دينار".المهاجر"أباهوجديزاقائذام!انهويولي،لعزلهيسعى

فإنعقبةأقررت"لو:مخلدبنلمسلمةقيلأنهالحىعبدابنيذ!رحيث

قيلنافعبنعقبةمسلمةعزلحينأنهعذاريابنويخبرناوفضلأ"،جزالةله

الذيوهو،وسابقةفضلالهفإنإفريقيةعلىوأقررتهعقبةاستعملت:"لوله

")2(.القيروانبنى

إفريقية،علىمخلدبنمسلمةلسلطةتأ!يذا!انعقبةعزلأنويبدو

آبووهومواليهآحدوتولية،قبلمنالولايةقلدهي!نلمالذيواليهافعزل

منأولمخلدبن"مسلمةأنالحىعبدابنيذ!رحيثدينار،ا!لهاجر

فيالخلافةرغبةإلىيرجععقبةعزلأنوربماوالمفرب")3(،مصرلهجمعت

الرئيسيةالرومقاعدةقرطاجنةفتحعلىوالتر!يز،الفتوحإستراتيجيةتغيير

مصر،إمانياتبدونبناؤهيتعذرأسطولأيتطلبذلك!انولما،إفريقيةفي

عليهوآثر،عقبةعزلالذي،مخلدبنلمسلمةومصرإفريقيةالخليفةجمعفقد

:رياضالمالكي:جعورالواكدياروايةعن3.صكه!3،،لتاريخا!ؤالكاملالأثير:ابن(1)

2ا،صا،جلنفوسا

.22،ص!أ،المغربالبيان:عذاريابن)2(

3.388،صص،الكاملالأثير:ابن224،ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدابن)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المرحلةهذهطبيعةتقتضيهامعينةسياسةله!انتالذيدينارالمهاجرأبامولاه

.الجديدةولايتهفيالأحداثعنهماستسفروهوالفتحمن

أبانجدبل،فحسبعقبةبعزلمخلدبنمسلمةي!تفلمحالأيةعلى

أوقرهأنهالحىعبدابنويذ!رال!بير،الفاتحذلكمعاملةيسيءالمهاجر

!ما،اليهواشخاصهسبيلهبتخليةالخليفةمنال!تابأتاهحتى،بالحديد

موضغاواختار،""القيروانوهوعقبهابتتاهالذيالموضعفيينزلأنرفضأنه

العاصمةأهميةمنالتقليلفيمنهرغبة،جديدةمدينةفيهليختطآخر

ثمومن،لهتابع!لهأصبحالأدنىالمغربأنيرى!انمسلمةلأن،الجديدة

وشا،دمشقإلىعقبةوذهب،الفسطاطهيواحدةقاعدةإلالهت!ونفلا

بيدخاطرهفطيبالمهاجر،أبيمنلهماحدثسفيانأبيبنمعاويةالخليفةإلى

عدةيقودأنسياستهبفضلالمهاجرأبوواستطاع،)1(ولايتهالىيردهلمأنه

تلمسانإلىوصلحتى،والأوسطالأدنىالمغرييينبهااجتاح،ناجحةحملات

..)2(الأوسطالمغربمنالشرقيالقسمأ!برقواعدوهي

لأغواروفهمهودهائهحيلتهوقوةولينهسياستهبحسناستطاعدينازاأنعلى

صركالذيالبرانسالبرلرزعيمالأوربيلمزمبنحسيلهيستميلأن،السياسة

تحالفذل!قعنونتجأ!لهاالسياسةهذهأتتوقد،الإسلامودخلالنصرانية

ذ!رهيجدرالمهاجر،ومماأبيبمؤازرةقامواالذين،البرانسالبريرمعالعرب

ملاحظته،منلابدهافاحدئايعدالإسلامجؤأوربةوقبيلته!سيلةدخولأن

المسلمين،لدخولالأولىالأياممنذالمغربفيينتشرالإسلام!انحقيقة

بشخصيتهفتأثرواالقيروانينشئوهو،نافعبنعقبةالبرلررأىعندماوخاصة

جماعاتفدخلت،الاسلامسبيلفيالتفانيمنيظهره!انوبما،الدينية

37ص،ا!لغربتاريخمعالم:مؤنسحسين:وراجع22،صه:المصدرنفس(1)

.146كص6،ج:الحبرخلدون)2(ابن
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الإسلامقواتاليوانضمتووحداتا،زرافاتالقهدينفيمنهم!ثيرة

اسلامتاريخفيهافاتارلخيأحدثايعتبربالذاتأوربةإسلامأنبيد،المحاربة

معظمو!ان،الإسلامجؤ!بيرةبرنسيةقبيلةتدخلمرةلأولفهذه،المغرب

ونفوسةوهوارةلواتةقبائلمنالبترالبرلرمنذلكقبلالإسلامدخلمن

1(.)القيروانإلىالمهاجرأبيصاحبهمعأسلمأنبعد!سيلةومضى،وغيرها

يحققهلممافيهاحققسنواتسبعإفرلقيةفيالمهاجرأبيولايةاستمرت

الأقصى،المغربمشارفإلىفتوحهووصلت،المغرببلادفيمسلمقائدقبله

وما،قليلةسنواتغضونفي!لهاالمغرببلادفتحيتمأنالمتوقعمنوبات

فتوحاتهوأوج،مجدهقمةفيوهودينارالمهاجربأبيعصفتأنالتغيررياحلبثت

مخلدبنمسلمةبذلكوفقد،مهـ/06068سنةسفيانأبيبنمعاويةبوفاة

بقرارديناروفوجئ،معاويةأيامله!انتالتيالم!انةلهتعدفلم،نصيره

دورأنمنالرغموعلى)3(،إفريقيةعلىالثانيةللمرةنافعبنعقبةوتوليةعزله

يسلطوالمالمؤرخينأنإلا،عقبةدورعنيقللاالمغرببلادفيالمهاجرأبي

إلىراجعذلكأنويبدو،أعمالهوأهمالمهاجرأبيولايةعلى!ثيرةأضواء

فعلهماالىبالإضافة،هذاعقبةوعزلتوليةاليأدتالتيالسياسيةالظروف

معظميعتبرهوالذي،والثانيةالأولىعقبةولايتيبينولايتهفترةووقوع،بعقبة

.المغربلبلادالحقيقيالفاتحالمؤرخين

38.ص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسن(1)

32..البلدان!صفتوح:البلاذري224،ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدابن)2(
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وأعادالمهاجر،أباعزلمهـ/61068سنةمعاويةبنيزيدالخلافةتولىلما

المرةهذهفيوأعطاه،م681هـ/63سنةالثانيةللمرةإفريقيةعلىنافعبنعقبة

مصر.واليعنإدارئامستقلأجعلهإذاأوسعسلطة

الحديد،جؤوأوثقهالمهاجر،أبيعلىقبضإفريقيةإلىعقبةوصلوعندما

"،عزلهوأساء،شديدوثاقجؤالمهاجرأبا"فأوثق)1(:الحىعبدابنيقول

البرلرزعيم!سيلةالمهاجرأبيصديقإلىوعمد،ابتتاهالذيالمعس!روخرب

بالحديد،مصفذاوأخذه،العبيدمعاملةوعامله،وأهانهفسجنه،البرانس

مارغملعقبةأخرىشخصيةأمامو!أننا،وريبةشكنظرةقومهإلىونظر

!يفيعرفلم،الدنياشئوقعنوبعد،وشجاعةوايمانإيثارمنبهاتصف

السياسة،تلكفيالتوفيقعقبةجانبوبذلك،بهصنعهماالمهاجرلأبييغفر

أنصازاسلفهعهدفي!انواأنبعد،البرانسبرلرعداوةنفسهعلىجلبفقد

ينلمعقبةوعودةالمهاجرأبيعزلأنالقوليم!نهناومن،للمسلمين

الفتحسياسةفيتغيير!املذلكعلىترتببل،فحسبالولاةتفييرفيمجرد

أسوألهاوسي!ونالفتحعمليةعلىبظلالهاستلقي/المغرببلادجؤالإسلامي

الثانية.عقبةولايةفيالأحداثمجرياتعلىالأثر

1تفارة!انالتي،المغرببلادفيال!برىبحملتهعقبةقامحالأيةعلى

فيهونزل،الأطلسيالمحيطإلىعقبةووصل،البلادتلك!ؤالإسلامنشرمنها

فيلمضيتالبحر،هذاولولاالمجهود،بلغتقدأنأشهداللهم:وقالبفرسه

.22صه،والمغربمصرفتوح:الحكمعبدابن(1)
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عقبةأخطاءمن"،و!انسواكأحديعبدلاحتىبك!فرمنأقاتلالبلاد

عنواحدةحملةفياستطالتالتيمواصلاتهخطوطيؤمنلمأنهالاستراتيجية

عليتر!وهفقد،الخفاءفيالبرلرلهيدبرهماخلدهفييدرولم،اللازمالحد

يغورونأثرهواقتفوا،"يقاتلهولاأحدله"لآيعرض)1(:الحىعبدابنقولحد

الرجعة،خطعليهيقطعونحتي،ذهابهطرلقفيعليهامرالتي،المياهآبار

المهاجرابومهدهالذيالساحليالطرلقسيرهفيعقبةيسلكأنمنوبدلأ

الأوراسجبالعبروعرطريقفيبنفسهزج!نما،قبلمنتلمسانإلىبوصوله

علىمغاليتعاونوابالبرلر،والاتصالالحر!ةحريةللبيزنطيينتار!ا

جؤموغلآالأوراسجباليقتحمومضى،ل!ثمي!ترثلمعقبةأنبيد،المسلمين

وهي""تهودةمنيتخذحتى،المسالكوصعوبةالأرضوعورةفيالغايةهيبلاد

عقبةوفرق،القيروانغرارعلىإسلاميةقاعدةالأوراسجبالجنوبفيمدينة

مشارفعلىهووبينما،مقاتلآلافخمسةسوىمعهيستبقولم،قواته

))-(:الحىعبدابنيقول،أسرهمنالفرارمن!سيلةتم!نتهودة،

جؤعقبةوباغتوا،والبرلر"الروم!ثيرمنجمعفيلمزمبن!سيلةله"فعرض

عقبة،وقوات!سيلةجيشبينالوطيسحاميةمعر!ةودارت،جندهمنقلة

فأمرالاستشهاد،منمفرلاأنهعقبةووجد،الرجعةخطعليهاقطعواالتي

أبواليهوطلب،سيوفهمأغماد،ويسرواخيولهمعنيترجلوابأنرجاله

الجماعةهذهوخاضت،الإسلامسبيلفييموتل!يقيودهيفكأنالمهاجر

مننجاومن،القوةومعظمودينارعقبةاستشهدحيث،ببسالةالموتمعر!ة

قيس،بنزهيرالييهم،وبعثقفصةصاحبفداهم،حيثأسرهتمالقتل

بحياةجديرةنهايةوهيم)1(،هـ/64683سنةنافعبنعقبةنهاية!انتوتلك

2.،ص!ا،النفوسرياض:المالكي227،صمصروالمغرب،فتوح:الحكمعبدابن)1(

-.23،صولا/جلبيانا:عذاري،ابن227،صالمصدر)2(نفس
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هزيمة!انتالنهايةهذهأنمنالرغموعلى،نافعبنعقبةمثلرجل

إفريقيةإسلامفيالاثربعيدة!انتالأمر،واقعفيأنهاإلا،عس!رية

ذلكفيالجأشورباطةالبسالةمنورجالهعقبةأبداهما!انفقد،والمغرب

زرافاتالإسلامفيدخلواالذينالبرلر،نفوسجؤأثراأوقعالاستشهاد

قامواحتى،!سيلةعلىالبترمنالبرلرمسلميحنقعنفضلاهذا،ووحدائا

الإسلامية.الثأرقواتلىإوانضموا،ضدهبثورةذلكبعد

وقومهلمزمبن!سيلةزحفتهودةفيوصحبهنافعبنعقبةاستشهادبعد

مدينةالقيروانظلتل!سيلةخضوعهامنالرغموعلى،القيروانعلى

وتذ!ر،المشرقمنإسلاميجيشيدخلهاأندونسنواتسبعزهاءإسلامية

الساحلمغاربةمنعظيمخلقفي!انالذي!سيلةأنالتاريخيةالمصادر

عنالرحيلإلىأعوانهدعاحتىقيسزهيربنحملةأنباءوصلتهأنما،والروم

بهم،نغدرفلاعهدعليناول!ثم،المسلمينمن!ثيزاخلقابهالأن،القيروان

جميعإليهفاجتمع!سيلةوأماورائنا...منهؤلاءيثبتأنزهيزاقاتلناأنونخاف

1(.")المسلمينمنوالذراريالأثقالصحابأوبهاإفرلقيةوقصد،إفرلقيةأهل

والشيوغالأطفالمنيخافي!نلم!سيلةأنالروايةهذهمنونستشفا

أعوانهممنيخشى!انبل،فأمنهمالأمانطلبواقد!انواالذينوالتجار

دينية،ردةي!نلمعقبةعلى!سيلةخروجأنتفسر!ما،الداخلمغاربة

لهنافعبنعقبةاضطهادبسببالأمويالحىعلىسياسيةثورةوانما

القإهـزانمعربإلىبأذىيداهتمتدفلم،الواقعهذابدورهأدركوقد،ولقومه

البرلر.منبهملاذومن

.-1718،صهـا:البيان:عذاريابن9،-ا9.ص،هـ4،التاريخ!ؤالكاملالأثير:ابن(1)
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نافع،بنعقبةمقتلاثربأمورافريقيةتهتمأنالأمويةالخلافةتستطعلم

تسمحلمالدولةظروفلأن،طويلوقتبعد،إلاللقيروان!سيلةواحتلال

الأمويالخليفةأنإلا،بالخلافةالزييرومطالبتهبنالقهعبدثورةبسبببذلك

زهيرإلىبمددوبعث،النسبيوالأمنال!ثدوءمنفترةانتهزمروانبنالملكعبد

إلىمتجفامهـ/96688سنةفنهضمصرمنبالأموالاليهوبعث،قيسبن

بارزةجزيرةشبهوهي،قمودةتسمىناحيةفيعسردخلهاوعندما،إفريقية

تلكجؤالعربعادةمنو!ان،الحاليةلتونسالشرقيالساحلمنالبحرفي

لقلةوذلكالنهرمنتتيةجؤأوالموقعذلكمثلجؤجيوشهمتتحصنأنالظروف

مقاومتهم،علىوقضىهزمهمحيث،الرومزهيربمحاربةبدأثم،1()أعدادهم

البردر،محالفةأوالمسلمينوجهجؤالوقوففيأمل!لمنحرمهمالذيالأمر

لحربوقادهم،والرومالبرلرمنضخمةجموغاجمعقد!سيلةو!ان

الآخرينالجيشقادةأنبيد،الإنسحابفيزهيرف!رأنلبثومازهير،

بيناللقاءتموفعلا،!سيلةللقاءالمسيرعلىوحفزوه،الثباتعلىشجعوه

فيهافنىفقد،إفريقيةفيبالعربمرماأشدمنمعر!ةوجرت،الطرفين

من!ثيرونفر!سيلةوقتل،منتصرينالمسلمونوخرج،الجانبينمنالألوف

وآدت)2(،بعيدةمسافاتإلىالمنهزمينفلولالمسلمونوطاردوالبرلر،الروم

حتابمنالوسيصدالعصرفيالإسلاميالمغربتارلخ:النويري-227،228صمصر،فتوح:الحكمعبدابن(1)

وراجع:،-183184ص،8491الدارالبيضاءاضيفأبو.مصطضدوتعليقتحقيق،الأدبفنون!الاربنهاية

.4.كصالمغربتارلخمعالم:مؤنسحسين

وراجع:.47ص،والمغربإفريقيةتاريخ:القيروانيالرقيق:وراجع33،ص،هـا،لمغربالبيان:عذاريابن)2(

-3.".ك!ك!400س!3أا4:كا!7!أ+أ+9،59!كا!4259+!!5"!مأ+؟71حأ+9لالأم،.24.10
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الإسلامي،الفتحمقاومةحلبةمنالبرانسخروجإلىومقتله!سيلةهزيمة

جراوةقبيلةرأسهمالبتروعلىالبرلرالىالبرلريةوالزعامةالمقاومةرايةوانتقلت

الاهنة.وزعيمتها

عددوجاءهمالبرلر،علىللقضاءغرلاالمسلمينتوغلفرصةالرومانتهز

سبيافيهاوأصابوا،برقةعلىوزحفوا،قرطاجنةونزلواصقليةمن!بير

زهيرو!ان،برقةالىزهيروعس!رهقدومذلكووافق،ونهبواوقتلوا،!ثيزا

ليهاجمالجيشيتاملأنزهيروأراد،رجالهخيرةمنفقطرجلأسبعينجؤ

بمنانقضأنإلامنه!انفما،الهجومعلىحفزوهأصحابهأنبيد،الروم

غيرمعر!ةفيللرومالغلبةتونأنالطبيعيمنو!ان،الرومعلىمعه

المسلمونأبدىأنبعدمهـ/96688سنةمعهومنزهيرواستشهد،مت!افئة

ومما،إفرلقيةفتوحجؤثانيةب!ارثةالمسلمونأصيبوه!ذا)1(،نادرةشجاعة

فيجذابعيدةبلاذا!انتالعصرذلكفيإفريقيةبلادأنإليهالإشارةتجدر

منوالروم،ناحيةمنالبرلرمععنيفةحربميدانوهيخاصة،العربنظر

للمسلمين.المجهولةومسال!هاالوعرةتضاريسهاعنفضلأهذا،أخرىناحية

ولم،ذلكالمسلمينوعلىعليهاشتد،مرواقبنالملكعبدالخليفةالأمربلغلما

فقد،العواقبمحمودةغيرمغامرةفيالدخولأوحاسمبعملالقيامطاقتهفيي!ن

أرجألذلكالزبير،ابنمعالصراعأهمها،لعلالمشا!لمنبالعديدالخلافةشغلت

واستتب،الزييرلينعلىالقضاءمنمروانبنالملكعبدفرغآنوما،حينإلىالأمر

الإسلامية،للدولةالغرييالجناحذلكفيالفتوحمواصلةعلىعزمهتجددالأمر،له

الملك:عبدعنهقالالذيالغسانيالنعمانبنحسانالقديرالقائدعلىاختيارهووقع

)3(".الغسانيالنعمانبنحسانمنبإفرلقيةأ!فآأحذاأعلم"ما

33ص،جا،لبيانا:عذاريابن3،-ا3.ص،جا،النفوسرياض:المالكي(1)

3صا،جا،النفوسرياض:المالكي)2(
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مة!مقاعل!ءالقظ!بلمغوافت!4تماا:بظوأ

:!(7.-2*6.!"!/71)بولبواد!لودا

51

أربعين!بيرقوامهجيشرأسعلىمهـ/74396سنةالنعمانبنحساقخرج

،"مثلهجيشقطإفرلقيةيدخل"لم:يقولآنا(الأثيزبابنحدامما،رجلألف

هذهلتموللمصرخزانةوخصصت،بحريبأسطولتزويدهعنفضلاهذا

،الرومقوةتحطيمعلىوالسياسيةالعس!ريةخطتهحسانوبني،الحملة

والبرلرالروممن!لوملاقاة،البربروبينبينهمالإستراتيجيالتحالفوضرب

منبهاو!ان..إفريقيةملك"دارقرطاجنةمدينةالىرأشاأتجهو،حدةعلى

حتىحسانفقاتلهمملهممعاليهفخرجوا،!ثرةيحصىلاخلقالروم

الملكدار!انتوهيأفتتحها،حتىنازلهاثمأ!ثرهم،وقتل،هزمهم

المغربجؤالبيزنطيةالمقاومةعشبضربحسانبدأوه!ذابأفريقية)3(،

النقاط!حدىالروممعقللقرطاجنةقويةضرلةيوجهأنبحن!تهواستطاع

بجهدإلااقتحامهايتمولم،عنيفةمقاومةقاومتأنهابيد،الساحلعلىالحصينة

صقلية.منوقريهابالبحرواتصالهاوحصانتهالمناعتهانظزا،!بيرومشقة

وأيقن،المدينةهذهعلىالاستيلاءحساناستطاعفقدأمرمني!نومهما

وسار،مرا!بهمفر!بوا)3(:"..عذاريابنيقول،بالهربالالهمنجاةلاآنهالروم

".ونهبفسبىبالسيفحسانودخلها،الأندلسإلىوبعضهم،صقليةإلىبعضهم

3.صه،!ا،لبيانا:عذاريابن،03.،ص!4لتاريخا!ؤلكاملاالاثير:ابن(1)

المغربتاريخالحميد:عبدزغلولسعد:وراجع228،صمصروالمغرب،فتوحةالحكمعبدابن)2(

.14-.138ص،7891الإسكندرية،المعارفمنشاةالعرلي،

.ه،صه!ه،القيروانأهلمعرفة!ؤنلإلياالممعا:الدباغ3،صه،!ا،لبيانا:عذاريابن)ر(
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علىيؤ!دمؤشرهوغيرهادونقرطاجنةمدينةإلىحساناتجاهآنعلى

لمدينةالمنطقةهذهإخضاعوأن،وقصبتهاافرلقيةمر!ز!انتقرطاجةأن

لمالسببلهذا،بإفريقيةالملكدارعلىالمسلمونيسيطرلممايتملنالقيروان

سنةحديجبنمعاويةبفتحهاقاموأنسبقالتيوالقرىالمدنإلىيتجه

فتحهاتارئحا،المنطقةشمالفيالمتتاثرةللمدنيلتفتلمأنه!ما،هـ/46666

.بعدهسيأتيلمن

ساحلعلىمعاقلهمأهمقرطاجنةتدميرأمامالأيديم!توفيالروميقفلم

الحلفاء،من!ثيرايضم!ثيفجيشواجتمع،القوطمعفتحالفوا،المتوسط

.المغربلىإالعودةجؤلهمأمل!لالروموفقد،هزيمتهممنتم!نحسانأنبيد

منطقةبريرخاصةوبصفةتجمعواالذينالبرلرمقاومةليواجهحسانعادثم

بنماتيةبنت"داهيةاسمهاو!ان،بال!اهنةالعربلقبهاامرأةحولاوراس

تتتبأ!انتلأنها،الاسمبهذاعرفتأنهاالتاريخيةالمصادروتذ!ر،"تيفان

تختلف!ذلك"دهبا"!انالحقيقياسمهاوأنالسحر،وتمارسبالغيب

الأخرىتذ!ربينما،يهودية!انتأنهابعضهافتذ!ر،ديانتهاحولالمصادر

.(1)وثنية!انتأنها

لأنها،!ثيرةمتاعبللمسلمينتسببسوفالمرأةهذهأنحسانأدرك

المغربمغاربةمقاومةستتتهيبأنتهائهاوأنه،الأوراسجبالفيمتحصنة!انت

نهراليوميسمىنهرعلى"فلقيهاإليها،الخرو!لذلكتبفافقرر،الأوسط

عنالمعر!ةوأسفرت،مس!يانةموقعةفيالحربرحىودارتالبلاء"،

حسانوأنهزمالفناء،وأنهالمسلمونوظن،بنيهمالبلاء"فعظمحسانهزيمة

.791ص،المغربتاريخ:النويري03،اص4،ج،الكاملالأثيرابن(1)



53الإسلامىالمغربتال!

)1(:الحىعبدابنيقول،!ثير"خلقالعربمنوقتل،عظيمبلاءبعد

رجلأ،لقانينمنهموأسرتصحابهأمنوقتلت،فهزمته،شديذاقتالأ"فأقتتلوا

وعلىوالبر،البحرمنلقريهاانطابلس"،إلىمانهمنونفذ،حسانوأفلت

التيالقيروانإلىالتقدمعلىتجرؤلمالاهنةفإنالمسلمينهزيمةمنالرغم

إفريقية.قلب!ؤإسلاميةحرييةقاعدةظلت

لاأنه!ما،الإم!انياتقلةإلىتعودلاالنعمانبنحسانهزيمةآنويبدو

يعودبل2(،الأثيزابنيذ!ر!ماوالسحروبالشعوذةبالغيبدرايتهاإلىتعود

نافعبنعقبةولايةمنبدءاالمغرببلادفتحفيالإسلاميةالاستراتيجيةتعثرإلى

م.681هـ/63سنةالثانية

الثقةويعيدجيشهوينظم،المددينتظرطرابلسجؤحسانأقامحالأيةعلى

ضدالمتواصلةحروبهمبعدقواهموضعفت،عزيمتهموهنتالذينجندهإلى

صالحغيرفيذلكبعدالأمورتطورتأنلبثتوماالبرلر،وقبائلالروم

يطلبونلاالعربأنوأعتقدت،أهلهافيالسيرةأساءتلأنهاذلك،ال!اهنة

لاحتىالعربيسلهالذيالطريقبتخريبفقامت،المغانمإلاالبلادهذهمن

وتغويرالآشجاربقطعفأمرت،عنهاوينصرفواإفرلقيةجؤمطمعلهميبقى

ذإسياستهافيالاهنةأخطأتوقد،الزروعواحراقالقرىوتهديمالأبار

أتباعهاأحداستنجادحدإلىالأمرووصل،حلفائهامن!ثيرحول!ثامنانفض

.النعمانبنبحسان

لانقاذنهض،مهـ/97896سنةالإمدادتالنعمانبنحسانإلىوصلتلما

عليهمفولىالبتر،البرلرمنجماعةحسانمعو!ان،"افردقيةفيالمسلمين

ح.ول9شامأ9:آ؟أ051أم949اأكااأم9لا9:جعورا228ص،لمغربوامصرفتوح:الحكلمعبدبنا(1)

أ+ص!أ"95أم.ءا!253!هأ7.888.15أ.621-42100

03.ا،صهـ4،الكاملالأنير:ابن)2(
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الإسلامىالمغربل!تا54

جبالوسطالطرفينبينالحاسماللقاءو!ان1(،وقريه")ال!اهنةأبناءأحد

أنهالناسظنحتىمريرقتالبعدحسانواستطاع،م!ص/996.سنةالأوراس

يعرفموضع!ؤويقتلهاال!اهنةعلىويقضيبالبرلر،الهزيمةيوقعأن،الفناء

نصحتوأنها،بمصيرهاتتبأتقد!انتأنهاالمصادروتذ!ر،ال!اهنةببئر

فأمنهما،ذلكفعلاوأنهما،المسلمينطاعةفيوالدخولالأمانبأخذولديها

،)2(والأفارقةالبرلرمناستأمنممنآلافستةعلىمنهما!لووليحسان

أبيسياسةنهجحسانوأنلاسيماالبرلريةالمقاومةشو!ةانسرتوبذلك

والتسامح.البريرمنالتقربفيالمهاجر

إلىوعادوا،ال!اهنةمعمعر!ةفيحسانانشفالفرصةالرومانتهز

أمرمنانتهىحتىتر!همبل،إليهمالعودةحسانيتعجلولم،قرطاجنة

واستولى،ومصرالشاممنقدمإسلاميأسطوليساندهإليهاوعاد،ال!اهنة

بالماء،تمدها!انتالتيالقناةعنهاوقطعتمافا،وخريهاقرطاجنةعلى

قرطاجنةذلكبعدالروميرولمالبحر،وجزرصقليةإلىالرومبقاياوفرت

تحريرتموبذلكونهائئا،تامآالمرةهذهجؤعليهمالقضاء!اناذأبذا،

وظلمهم.الرومجورمنوتخليصهوالمغربافريقية

.4748،ص،والمغربأفريقيةتاريخ:القيروانيالرقيق922،ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدابن(1)

.93ص،!ا:لبيانا:عذاريابن،03صه،!4،لكاملاالأثير:ابن()2
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إفريقيضولايضوتنطيصحساقسياسض

55

والبرلرالرومعليقضىعس!رئاقائذاالنعمانبنحساني!نلم

حساناهتمفقد،الفتحعنأهميةيقللاحضاريدورله!انطنما،فحسب

موضعفنزل"...)1(:الحىعبدابنيقولالجامعومسجدهاالقيروانبتعمير

الخراجووضعالدواوينودون،جماعتهامسجدوبنى،اليومإفريقيةالقيروان

منوعامتهمالبرلر،منالنصرانيةعلىمعهمأقاممنوعلى،افرلقيةعجمعلى

للوجودقوئامر!زاوجعلهاإدارتها،ونظمإ(،البترمنقليلاإلاالبرانس

وتعرلب،والجيشالماليةالإدارةبتتظيماعتتى!ما،المغربفيالإسلامي

الجيشفيالبرلريالعنصرأدخلو!ذلك،والخراجالضرائبونظم،الدواوين

وأخلصواالبرلر،فأحبهوالمعاملةالعطاءفيبينهمحسانوساوى،الإسلامي

المغاربةالجنودبتعليمأهتم!ما،الإندلسلفتحالأولىالنواةوصاروا،للدولة

قواعدلتعليمهمالبلادأنحاءسائراليالفقهاء،وارسلالإسلاميالدينأصول

الدينانتشارعنهنتجمما،القرآنلغةالعرييةاللغة،ونشرالاسلاميالدين

بينهم.العرييةوالتقاليدالعرييةواللغةالإسلامي

التليدةقرطاجنةمدينةمحلتحلجديدةإسلاميةمدينةبناءفيحسانف!ر

فبنى،المتوسطالبحرعلىالقديمالعالممدن!برياتشهرتهاجؤطاولتالتي

،الرومغاراتضدللمسلمينمر!زالتون،مهـ/84307سنةتونسمدينة

هيالأمصارتسمىالتيالأولىالإسلاميةالمدنتلكانشاءفيالقاعدةو!انت

ودارأ،الإمارةدارحسانأنشأالمسجدمواجهةوفي،الجامعالمسجدببناءالبدء

.922صمصروالمغرب،فتوح:الحكمعبدابن()1
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والماليالإداريالتنظيمموضوعفينظرثم،الأسواقمنوعدذا،السفنلصناعة

.والاخلاصوالدينالحزمذويمنواختارهم،المختلفةالنواحيعلىالعمالفأقام

،المغرب!ؤالإسلاميالأسطولإنشاءعلىعملبل،بذلكحساني!تفلم

مصرفيوساهمت،المتوسطالبحرجزربهويغزو،المغرييةالسواحلبهليحمي

ببناءالعارفينمنمصرقبطمنأسرةألفواليهافأرسل،العظيمالعملهذا

بذلكويفتح،1(المغريية)الشواطئيحميمغرييآإسلامئاأسطولأليبنوا،السفن

المتوسط،للبحرالغرييالحوضتسودعندماالإسلاميةللبحريةمشرقةصفحة

ضرب!ما،سلطانعليهللرومليسإسلاميةبحيرةالبحرهذايصبححتى

الضرببدارواحتفظ،مروانبنالملكعبدباسمالس!ةالنعمانبنحسان

قرطاجنةدخولمعيتتاسبإسلامياشعازاللنقودواتخذ،قرطاجنةفيالموجودة

قبلقرطاجنةشعارالصليبعناستعاضفقد،إسلاميةمدينةإلىوتحويلها

!الآتي:حسانضريهالذيالديناررسمو!ان،)3(إسلاميةبعباراتالفتح

ا*ولهول*اءاول-5اولحهول150لألىالى5:عليه!تبلأولاالوجهفي

الأحدالالهالرحمنالفهبسم:ترجمتها

لألالا5!لا!5الأ551اهول15اط"55ااولاط5الثانيالوجهوفي

ء!أ+أولاولولاول!ولع!*اا!ا+حءلأه111لهمثيلولالاشرلكوحده:وتعرلبها

لمص)3(5يقابل،الثالثةالعشرةفيبافريقيةضرب

38.ص،والمغربإفريقيةد!ربلاد!ؤالمغربالبكري(1)

38.ص/المصدرنفس)2(

لوراجع:82،صافريقياشمالتاريخ:الثعالبيعبدالعزيز3

الاا.11.لا!5أكايم9:!أكاالااأم*لا!ههلاماا+أ051أآ949كاا*لا+أ5أ!+أ9لا9أ!س!4كاا

ل!أء92515أ9الاالا5لاا+!+9،لهلام!كاا5!أأ!أ9لاء،4660،9871.



57الإسلامىالمغربل!تا

الساحلمنطقةبينالت!املمبدأتأ!يدعلىالنعمانبنحسانعملوه!ذا

فتحاست!مالفيالعونيدإليهقدمواالذينم!افأةخلالمنالداخلومنطقة

ال!اهنةعلىانتصارهبعدالنعمانبنحسانآن"المال!ي)1(لنافيروي،إفرلقية

ودون،إفريقيةلهفدانتطاعتهموحسنت،والأرض،بينهمالفيء"يقسم!ان

وقالبا.قلبااسلاميةولايةاليافريقيةيحولآنواستطاع،الدواولن".

أ!ابرمنيعتبربحقالنعمانبنحسانأنقلناإذاالمبالفةسبيلمنوليس

لإفريقية،وضعهالذي،والماليالإداريالتتظيمفهذا،الإسلاميةالدولةبناة

يليهاماإلىالمسلمونمنهاينطلقإسلاميةقاعدةإلىلاالجديدةالولايةهذهحؤل

القديممر!زهالتستعيدجديدمنإفريقيةأبوابفتحتونسميناءأنثم،غرئا

المتوسط.البحرفي

سنةمروانبنالملكعبدالخليفةتوفيحتىمنصبهجؤحسانظل

علىمروانبنالعزيزعبدعمهولىالذيالوليد،ابنهفخلفه،مهـ/86507

نصيربنموسىمنهبدلالهاواختار،افريقيةولايةعنحسائافعزل،مصر

وتاريخ،حسانعزلأسبابحولبينأاختلافابينهافيماالمصادروتختلف

بينالسلطةعلىيدور!انالذيالنزاعإلىالسبببعضهافتعزى،العزلهذا

وأنمصر،واليمروانبنالعزلزعبدوشقيقه،مروانبنالملكعبدالخليفة

أحدم!انهيوليأنوأردلمصر،تابغاالمغرب!انحيثحسانعزلقدالأخير

)3(نفسهوحسانمروانبنالعزلزعبدبينالنزاعإلىيعودالسببأنأو،أتباعه

!انالشامإلىوصلعندماحسانأنالأخرىالمصادربعضتذ!ربينما

م،هـ/86507سنةالمحرمفيلوالدهخلفاالخلافةوقيقدالملكعبدبنالوليد

36،صا،جلنفوسارياض:لكيالما())

36ص،النفوسرياض:المالكي)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمغربتات58

ويفهم،والنفائسالأموالمنحسانقدممااستعظمقدالجديدالخليفةوأن

فنجد،والأموالالغنائمتقديمحولحدثقدخلاقاأنالنصوصتلكمن

الفهيخونمثليوليس،الفهسبيلفيمجاهذاخرجت"إنما:للوليديقولحسان

1(.")أبذاأميةلبنيأوليلاوالفه":قائلأأقسمثم،والخليفة

ولم،السنفيطاعئاشيخاذاكإذاحسان!انفقدأمرمني!نومهما

أمية،بنيوبينبينهالأمرتفسدمناقشاتجؤيدخلأن!ثيزايعنيهي!ن

بعدشيئاعنهنسمعنعدولمالمصادروتصمت،الشامفيقومهالىعادوه!ذا

أسلفنا.!مابهقامالذيال!بيرالعملرغمذلك

بنموسىالرحمنعبدأبوافريقيةعلىتوليالنعمانبنحسانعزللما

فتحقدالمفربو!ان،مروانبنالعزيزعبدبأمر،ملمص/6507سنةنصير

وقد،الأقصىالمغربسوىمنهيبقولم،افريقيةالىموسىقدومعندمعظمه

البيزنطية،المقاومةجيوبعلىالقضاءهومحددهدفصوبجهودهر!ز

البرلريةالعناصربعض!خضاع،الساحلإلىالعودةقيلهمأمل!لوقطع

بنموسىأوضحوقدالإسلاميالنظامعلىالخروجنفوسهملهمتسولالتي

يعمد-انقبلي!انمن!ل:"انبقولهجهاده!ؤسيتبعهاالتينصيرسياسته

علىمنهويدلالفرصةمنهينتهز،أدنىمنهعددويترك،الأقصىالعددإلى

والجبالالقلاعهذهأرلملاالفهوأيم،الن!بةعندعليهعوئاوي!ونالعودة

وأبعضهاالمسلمينعلىويفتحها،أمنعهاويذل،أرفعهاالفهيضعحتى،الممتتعة

الحا!مين".خيرؤهوالفهيحىأو،جميعها

غزوهاقدالمسلموني!نولم،طنجةإلىموسىسارالسياسيةلهذهوطبقا

إقليمإلاموسىعلىيستعصولم،زيادبنطارقمولاهإلىبهاوعهد،فافتتحها

.-442اص،!ا،البيان:عذاريابن23،اص،والمغربمصرفتوح:الحكمعبدابنراجع(1)
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طريقعنإليهالإمداداتوصولوسهوله،وحصانتهلمناعته)!ألا!ء(سبتة

!انالتيالحصينةالمدينةتلكلفتحببصرهيرنوموسيو!انالبحر،

القائدهذاصادقوقد،الرومقبلمن"جوليان"أويوليانال!ونتيح!مها

جوارهم.بحسنمتمتغااقليمهفيوبقى،لهبمسالمتهموظفر،المسلمين

يقول،الأدنىالسوسإلىجيشهبطلائعموسىبعثمهـ/29071سنةوفي

قبله،منوالئاعليهموولي،الطاعةاليهوأدوا،وسباهم"فوطئهم1(:)البلاذري

المحليةوالقبائلللجماعاتتارئحاالمدنعلىسيطرتهببسطوا!تفى

المناطقعنبعيذاتمارسالعربسلطةظلتأمرائها،ل!ثذاوسلطةاستقلال!ثا

سهولةمنالرغموعلىوالصحراء)2(،المغربجنوبمنهاوخصوصئا،الداخلية

بنموسىفإن،التاريخيةالمصادرذلكعلىتجمع!ما،ال!قصىالمغربفتح

،القيروانإلىورجعزياد..،بنطارقمولاهوبلادهاطنجةعلى"استعملنصير

حقيقةفيتتماشىإفريقيةإلينصيربنموسىوعودة،ملها")3(ودارالمغربقصبة

أمر!ما،الفتحبداياتمنذالمسلمينالولاةقبلمنالمتبعةوالاستراتيجيةالأمر،

)4(.الدينفييفقهوهموأن،القرآنالبرلريعلمواأنطارقجندفيالعربموسى

فيالملكعبدبنالوليدالأمويالخليفةإرضاءعلىنصيربنموسىعمل

فقد،البلادتلكأهلمنوالفنائمالسبايابإرسالمصر،فيوالواليدمشق

نأحتى،بوعدهوفىوقد،وأموالوافرةبغنائملمولاهمنهبوعدولايتهارتبطت

منعلىالبلادأهلثائرةأثار!بيزامبلغابلغتأرسلهاالتيوالغنائمالسبايا

.691ص،!أالاستقصا،:السلاوي-322،323صلبلداننافتوح:البلاذري(1)

2.ص،المغربيةالصحراءمراحزتجارةاهم:خضيريحسن)2(

.4.ص،!ا،البيان:عذاريابن،02.ص،المغربتاريخ:النويري)3(

.42ص،!ا،البيان:عذاريابن)4(
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سبايامثلقطيسمعلم"بأنه:يقول1()عذارىفابن،نهجهعلىوساربعدهجاء

فأنها،الأرقامفيالعرييةالنصوصبالغتوأنهذا"الإسلامنصيرفيبنموسى

عددعنقتيبةابنحديثففي،السباياهذهلحجمتقريبيةبتقديراتتمدنا

"فقالمواليهعددعنموسىسأليزيدأنيقولنصير،بنموسىموالي

..النفسينقطعحتىوآلفاوألفانعمموسىقالألفا؟يونون:فقال،!ثيزا

عزكبدارأقمتألا؟بيدكوتعطيوضعتمامثللعليأنكيزيذا:لهقال

")3(.بهقدمتبماوبعثت،سلطانكموضع

فقد،الإسلاميةللدولة!ثيرةأضرارذلكبعدسببتالسياسةهذهأنعلى

إلىأدىالذيالأمرالبرلر،نفوسفيوال!راهيةالحقدعوامل!مونلىإأدت

إلىمنهمالثيرانحرافوالىوالبرلر،العرببينفاصلةنفسيةحواجزقيام

والشيعة.الخوار!مذاهبفيفإنخرطوا،الخلافةلعاصمةمناوئةمذاهب

إلابنافيجدر،قلادبنطارقإلىينسبالأندلسفتحفيالفضل!انواذا

بنىفقد،البحرينشاطهتوسيعجؤنصيربنموسىدورننسىأونتجاهل

فتحالمم!نمن!انمالولاهالذي،المغرييةالسواحلعنللدفاعقوئاأسطولأ

أنية،وسراصقليةإلىبعيدةغاراتإرسالمنالعربتم!نولما،الأندلس

تونس،يخةمدبعمراناهتمامهعنفضلاهذا)البليار(،ومنورقةميورقةوجزر

بها.الصناعةداروتوسيع

خلافةفينصيربنموسىيدعلىالمغرببلادفتحا!تمالتموه!ذا

منوليس،ونيفسنةسبعينإلىتصلطويلةفترةوهي،الملكعبدبنالوليد

منبذاتهقائفاعصرايعتبر،للمغربالإسلاميالفتحأنقلناإذاالمبالغةسبيل

.43ص،!ا،البيان:عذاريابن(1)

:لبكريا8،اص،!ا،النفوسرياض:المالكي:أيضئاجعورا،.7ص،والسياسةالأمامة:قتيبةابن)2(

.هاص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسينوحذل!:،1-90113ص،المغرب
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الأخرىالإسلاميةبالفتوحاتقارناهاإذاطويلةمدةوهي،المغربتاريخعصور

تزيدلامدةجؤومصروالشامالعراقالمسلمونأجتاحفقد،المختلفةالبلادفي

.سنواتالعشرعن

وطبيعتهاالبلادمناعةإلىتعودالمغربفتحفيالصعوباتأنشكولا

ببعضللإيقاعأ!برفرصئاللبرلرهيأتالتيالوعرةومسال!ها،الجبلية

وتحالفأشداء،محاربين!انالبرلرأنعنفضلاهذا،العرييةالحملات

بعضذلكإلىأضفناواذا،العرييةالجيوشضد!ثيرةفتراتفيمعهمالروم

مثل:الفاتحينبالعربتتعلقالتيالعوامل

قدالعرب!انوإذا،المغرببلادعنالعربعندوالمعلوماتالخبراتنقص-ا

الحملاتمعظمفإن،طنجةإلىطرابلسمنمرةعشرةاتتتىالبلادهذهعنارتدوا

الساني.ت!وينهودراسه،قوتهواختبار،للاقليمالاستطلاعبدورتقوم!انت

فيجهودهاتثيفعنصرفتهاداخليةلفشالإسلاميةالجبهةتعرض-3

وخروج،عفانبنعثمانالخليفةعهدفيالبرىالفتتةمثلإفريقيةفتح

انتهتالتيعليهالخوارجوثورة،طالبأبيبنعليئعلىسفيانأبيبنمعاوية

عهدفيمهـ/73396الزييرسنةبنالفهعبدثورةثم،مهـ/04066سنةبمقتله

.مروانبنالملكعبدالأمويالخليفة

واليو!ان،وتمولهالفتحعلىتشرفالتيالقاعدةهيمصر!انت-3

اختلفتماو!ثيزا،الجيوشتحر!اتويتابعالفتحعلى،يشرفمصر

فيوالولاةالمغربفيالقادةوبين،وبعضبعضهمالقادةبينالنظروجهات

طويلة.فتراتجؤالفتحتعثراليأدىالذيالأمر،مصر

الإسلاميالفتحواجهتالتيالصعوباتشلتمجتمعةالعواملتلكلعل

.أمدهمنوأطالتللمغرلا
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إلىالإشارة،للمغربالإسلاميالفتحأحداثنهايةنتركأنقبلبناويجدر

واجتماعئا،وثقافئاوسياسئادينئاانقلائاأحدثالمغربفيالإسلاميالفتحأن

البرلردخلفقد،المغرييالمجتمعفيالحياةمناحي!لفيشاملأتغييراوأوجد

ودارت،الجديدالدينلفة،العرييةاللغةوتعلموا،اسلامهموحسنالإسلامفي

قوياتأثيرا!يانهافيأثرماحضارتهمنفيهايبثالإسلامفلكفيالمغرب

الدينيضيئهاوقلوب!،المغربالمسلونفتحفلقد،الحياةنواحيشتىتتاول

ترائامعهمويحملون،!لمتهواعلاءنشرهالىبهالإيمانولدفعهم،الجديد

الطولل.تاريخهاطوالالمغربعرفتهماشأؤهيبلغلاحضارئا



الثالثالفصل

!!،لإللللامد-ل!،لعغها*
..،.س

لم

الولإ4عصلىفب

---------،------*عى

الإسلاميض.الخلافشلدولضالمغرببلادتبعيض.

العصرالإموىءفيالمغرببلادوالبريرفىالعرببيقالصراع.

نافع-بقعقبشبنوالفهريوق.

العصرالاموىفيالمغرببلادفىالخوارج.

.المغربفىالمهالبض.
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الفتحتمامبينالواقعةالفترةعلىالإسلاميالتاريخفيالولاةعصريطلق

الاستقلال!انلوحتى،فيهمستقلةدولةأولوقيام،أقليملأيالإسلامي

بالذ!رالجديرمن،والخلافةلدولةبالتبعيةالمستقلةالدولةفيهتعترفاسميا

يدعلىللمغربالإسلاميالفتحتمامبعدبدأالمغرببلادفيالولاةعصرأن

الخليفةاستدعاءعلىبناءالمشرقإلىوعودتهنصير،بنموسىالبيرالفاتح

جميعها،المغربلأقطاروبالنسبة،مهـ/59714سنةالملكعبدبنالوليدالأموي

بدأتفقد،آخرإلىقطرمنفتختلف،الأقطارهذهفيواحدةليستنهايتهفإن

سنةتاهرتفيالأباضيةالرستميةالدولةبقيامالأوسطالمغربفينهايته

وفي،ماهـ/73788سنةالأدارسةدولةبقيامالأقصىالمغربوفي،م781أهـ/64

م.085اهـ/84سنةالأغلببنيدولةبقيامإفريقية

يرجع،الولاةعصرنهاياتفيالاختلافهذاوراءالرئيسيالسببأنويبدو

ف!ان،المحيطالبحرإلىمصرتخوممنواسغاامتداذاالمغرببلادامتدادإلى

بلادجغرافيةعنفضلاهذا،واحدةسياسيةحر!ةتتتظمهأنالصعبمن

منالرغموعلى،ايضتامتباينةبشريةمجموعاتمنيضمهوما،المتباينةالمغرب

عصرعن!ثيرايطلولمطويلأ،ي!نلمالمغرببلادفيالولاةعصرأن

مصيرفيأثرتالتيوالخطيرةال!ثامةبالأحداثمفعقا!انأنهإلاالفتح

توا!دتفقدعصور،منذلكتلافيماتاريخهبدورهاوشلت،المغرب

وصاهرتواستقرت،المغربعلىالفتحمراحلخلالالعربمنجماعات

مستقلة،شخصيةلهبأنشعر،،مستعربمسلمبريريجيليظهروبدأالبرلر،

الإسلاممعالسماتهذهتدعمت،العربعنيختلفتجعلهوسماتوخصوصية

بلادهإدارةفينصيبلهي!ونأنفيالجيلهذايف!روبات،والتعريب
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عنالمغرببلادبعدالنزعةهذهعلىوأعان،أمو!هامقدراتعلىوالسيطرة

قبلمناليهاالجيوشتسييرجعلمما،الشامبلادفيالامويةالخلافةحاضرة

لمالذينالولاةبعضالمغربتولىذلكجانبإلى،وعسيرةشاقةعمليةالخلاقة

فيخاطئةسياساتوانتهجوا،دقيقنحوعلىوروحه،الإسلامتعاليميراعوا

علىالأحيانبعضجؤالجزيةوثبتواالبرلر،منالمسلمينمواطنيهممعالتعامل

مذهبيةتياراتعدةالمغربفيتحمتفقدهناومنالبرلر،منأسلممن

أحزابفيالمنشودةضالتهمالبرلرووجد،وفريةواجتماعيةوسياسية

والإباضية.الصفريةالخوارجوبخاصة،الخلافةلدولةالمناهضةالمعارضة

وذهبمنهاوعانوا،وعايشوهاالأحداثهذهصنعفيالولاةشاركوه!ذا

التياراتتلكاجمالويم!ن،بهاقامالتيالخاطئةللسياساتضحيةبعضهم

التالية:الأمورفي

.الولاةعصرفيالبرلرثورات-ا

نافع.بنعقبةبنوالفهريون-2

.الأمويالعصرفيالمغرببلادفيوالشيعةالخوارجنجاح-3

المغربفيالمهالبة-4

عصرالولاالبريرضث!ى

بينالمساواةالىتدعوساميةجليلةمبادئمنيتضمنهبماالإسلام!ان

نأفيالسببهو،بالتقوىالاأعجميعلىلعرييفرقلا،جميعهمالمسلمين

العربعلىثورتهمفيالآولالسببهوو!ان،مسلمينمعظمهمالبرلرفيصار

بتبعاتنهضواالذينأنهمبحىالعرب!انفقد،الولاةعصرفيالمسلمين

هذا،المفتوحةالبلادأهاليوبينبينهمالتمايزمنبقدريشعرون،الرسالةتبليغ
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،ولاةلفانيةنصيربنموسىبعدالمغربتولواالذين،الولاةبعضأنفضلا

يزيدبنمحمدلاسيماالإسلامتعاليمونشرالفتحعمليةمنهمالأولونواصل

أحسنالبرلرعاملااللذانالمهاجر،ابيبنالفهعبيدبنوأسماعيل،القرشي

الجزيةثبتواالولاةبعضهناكالبرلر،ثمبينالإسلامنشرعلىوعملا،معاملة

الذيمسلمأبيبنيزيدالولاةهؤلاءمنونذ!رالبرلر،عليالأحيانبعضفي

ابنيقولالبرلر،معاملةفيواشتط،ماهـ/20207سنةالمغربعلىوالئاغين

،"وأولادهمأموالهموأحصى،أخماشاوجعلهمأيديهمفوشم"1(:)الحىعبد

علىوقدموا،ولايتهمنقليلةشهوربعدويقتلوهعليهيثورواأنبالبرلرحدامما

ال!نصاري)2(.أوسبنمحمدهوآخرأوالياأنفسهم

سنةجؤالآقصىالمغربشمالفياندلعتأنلبثتماالحقيقيةالثورةأنعلى

ونظرا،والأندلسالمغربولايةالحبحاببنالفهعبيدتقلدعندماماهـ/16743

طنجةعلىفاستعمل،عنهنوابإلىالسلطةيفوضأنفضلالمسئوليةلجسامة

وأراد،الجبايةجؤوتعسفالسيرةأساءالذي،المراديالفهعبيدبنعمر

بعثواذلكوازاء،غضبهمأثارمما،)3(للمسلمينفيءأنهمبزعمالبرلرتخميس

م(،-743اهـ/724-35)501الملكعبدبنهشامالخليفةاليبصرلخهم

الخلافة،منصاغيةآذائايجدوالمأنهمبيد،وعمالهالحبحابابنيش!ون

يدعىزعمائهمأحدرأسهعلىدمشقعلىمغرييوفدإرسالاليفاضطروا

أمامش!واهملبسطالفقيرأوبالحقيرويلقب،الزناتيالمطغريميسرة

ولا،عليهالدخولمنيتمنوالم!انواوإن،الملكعبدبنهشامالخليفة

مسامعإلىوصلتقدالمطالبوهذهالش!وىتلك!انتانالمصادرتذ!ر

.12-ا.12ص؟فريقيا،شمالتاريخ:الثعالبيالعزلزعبد:وراجع242،صمصروالمعربافتوح:الحكمعيدابن(ا

-242.243ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدابن)2(

63.ص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسين:وراجع،441ص،!ا،المغربتاريخمجمل:العروياللهعبد)3(
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الحديثفيتفصلالمصادرهذهأنبيد،عنهحجبوهاقدرجالهأنأم،الخليفة

وصولهبعدالوفد"أنتذ!رحيث،الوفدحملهاالتيالمغربأهلمطالبعن

فأتوا،عليهمفصعبالاذنفطلبوا،الخليفةلقاءجاهذاحاول،دمشقإلى

بنايغزوأميرناأنالمؤمنينأميرأبلغ:فقالوا،(الملكعبدبنهشام)وزيرالأبرش

لجهادنا،أخلصهو:فقلنا،بهأحقهموقال،دوننانفلهمصابأفإذا،وبجنده

!فىومثلىالجهاد،فيازديادفإنهتقدمواقال:مدينةحاصرناواذا

وخليناهمذلكفاحتملنا،المؤمنينلأميرو!فيناهمبأنفسنافوقيناهم،إخوانه

فيهذانجدلمفقلنا،بناتتامنجميلة!ليأخذواأنساموناأنهمثم،وذلك

فلما،نفعل:الأبرشقاللا؟أمذلكالمؤمنينأميررأيأعنسنة...،ولا!تاب

الوزراءإلىورفعوهارقاعفياسماءهم!تبوا،نفقاتهمونفذتعليهمطال

ثم،فأخبروهعناالمؤمنينأميرسألىفإنوأنسابنا،اسماؤناهذهوقالوا:

علىواستولوا،فقتلوههشامعاملعلىفخرجوا،افريقيةاليوجههم!ان

همفإذا،أسماؤهمإليهفرفعتالنفر،عنفسألالخبر،هشاموبلغ،إفريقية

1(.صنعوا)ماصنعواالذين

يجدلمأنهبيددمشقفيالأمولةالخلافةأبوابالمغرييالوفدطرقه!ذا

،المغربجؤالعربعلىالثورةإشعالعلىعزمهموطنمماصاغيةآذائا

عنفضلأهذا،وبرغواطةوم!ناسةغمارةقبائلإليهميضمواأنواستطاعوا

،المنشودةضالتهمالثورةهذهفيوجدواالذين،للدولةالمغاضبينالعربجموع

سنةطنجةبأحوازحاسمةمعر!ةفيالأمويينجيوشيهزمأنميسرةواستطاع

النصرهذاآنويبدو)3(،الاقصىالمغربعلىنفوذهيبسطوأن،م074اهـ/22

السيرةوأساءالخلافةفأدعىوالتجبر،الغزوإلىدفعهقدميسرةأحرزهالذي

.52ص،اص،المغربتاريخ!ؤالمغربالبيان:عذاريابن(1)

87.ص/والأندلسالمغربتاريخفي:مختارالعباديأحمد)2(
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علىال!رةأعادالذيالزناتيحميدبنخالدم!انهوولوا،فقتلوهجماعتهفي

سنةطنجةمنمقريةعلىم!انجؤعليهمفتغلب،المسلمينجيوش

معهومن،العرييالجيشقائدمقتلىعنالمعر!ةهذهواسفرت،م741اهـ/33

"الأشراف"غزوةاسمالمعر!ةتلكعلىفأطلق،واشرافهمالعربفرسانمن

اضطرابالهزيمةتلكعنونتج)1(،العربأشرافمنفيهاقتلمنل!ثرة

".وعزلوهعليهالناس"فاجتمعالحبحابابنأمامالمغربفيالأحوال

بالعربلحقتالتيال!ارثةأمامالأيديم!توفةالأمويةالخلافةتقفلم

فيالملكعبدبنهشامالخليفةمسامعالىالأنباءوصلتأنفما،المغربفي

أولهجيشئااليهمولأبعثن،عرييةغضبةلهملأغضبن"والفهقال:حتىدمشق

خيمةجانبهإلىجعلتإلابريريحصنتر!تلاثم،عنديوآخرهعندهم

")2(.يمنىأوقيسى

سنةالمغربغادرالذيالحجاببنالقهعبيديستدعيأرسلثم

بلغت،القشيريعياضبن!ثلومبقيادةجيشئاالخليفةأرسلثم،م741اهـ/23

آلافوثلاثة،مصرمنآلافثلاثةاليهانضمالشامأهلمنألفأعشرإتتاعدته

ترحيبايلقلم،المغرباليالشاميالجيشهذاوصل،وعندماطرابلسجندمن

الفتحأياممنذهناكاستقرواالذين)البلديين(،الحجازيينالعربمن

عليناقمين،!انواالحجازعربأنالييرجعذلكفيوالسبب،الاسلامي

خلقامنهم،وقتلوابلادهماستباحولأنهمالشامعرب،وأنصارهمأميةبني

والتقى،مهـ/63682سنةالزييربنعبدالفهثورةايامالحرةوقعةفي!ثيرا

جنوبيسبوواديفيالزناتيحميدبنخالدبقيادةالبريربثوارالعرييالجيش

بهزيمةمنيأنهإلا،العرييالجيشضخامةورغم،بقدورةبلدةعندطنجة

246،ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدابن(1)

.913ص،إفريقياشمالتاريخ:التعالبيالعزيزعبد،142ص،!ه،التاريخ!ؤالكاملا!ثير:ابن)2(
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هائلوعددعياضبن!لثوممصرععنأسفرت،ماهـ/24741سنةساحقة

البرلروتتبعهم،إفرلقيةإلىمدحوزاالعربمننجامنوفر،العربوجوهمن

تخليالشاميالجيشهزيمةأسباببينمنأنويبدوويأسرونهم)1(،يقتلونهم

لهذا،الجيشقوةمنأضعفمما،الشامجنداخوانهمعنالحجافلونالعرب

،وفرعياضبن!لثومقائدهويقتلالضخمالجيشهذاينهزمانفيلاغرابة

فحاصره،سبتةفيفارسآلافعشرةومعهوتحصنبشربنبلجأخيهابن

اليالعبورالاينقذهمولم،جندهأحوالوساءت،ميرتهمنقصتالبرلرحتي

باديءفيرفضالذي،الفهريقطنبنالملكعبدواليهامعباتفاقالآندلس

بالعبور.لهمالسماحالأمر

عنوالأوسطالأقصىالمغربانفصالبقدورةلمعر!ةالنتائجأهممنولعل

وجه.!لمنمحاصرةالقيروانوأضحت،القيروانسلطان

حزئاالملكعبدبنهشامالخليفةل!ثاوحزن،دمشقإلىالأنباءووصلت

!لهمالفمائةإليهمليخرجونبقى"لئنقائلأ:أخرىمرةواقسمشديذا،

اقرع،وغيربنيهغيرنفسهيبقلمإذاحتى،ألفمائةلتخرجنثمالعطاءيأخذ

مصرعلىعاملهفأمر،القرعةعليهوقعتإننفسهأخرجثم،وبينهمبينه

سنةبولايتهاويقوم،المغربإلىيسيرأنال!لبيصفوانبنحنظلة

)2(.القيروانفيواستقرحنظلةوخرج،ماهـ/24743

أربعينيبعدبموضعالبرلرللقاءالقيروانأهلمعاتحدأنبعدحنظلهتوجه

سنةأواخرفيالعربوتمن،بالأصناميدعىالقيروانغرييميلأ

يزيدبنالواحدعبديقودهم!انالذينالبرلرهزيمةمنماهـ/24742

كهـ24724،صالمغرب:فتوحالحكمعبد56،ابن،صا،جالبيان:عذاريابن()1

.143ص،!ه،التاريخفيالكاملالأثير:ابن-.924،25ص،مصروالمغربفتوح:الحكمعبدابن)2(
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يقودهمو!ان،بالقرنيدعىبموضع،أخرىمرةهزيمتهموعاودوا،ال!ثواري

الزناتي.أيوببنع!اشة

ولعل،ا!ربتاريخفيالفاصلةالوقائعمنوالقرنالأصنامواقعتاوتعد

عننقلا،)1(عذاريابنقولمنيتجلىالمعاركهذهأهميةعلىدليلأصدق

نأأحب!نتغزوةمن"مااهـ(:7)ته-مصر-قاضيسعدبنالليث

هذهأنباءووصلت،"والأصنامالقرنغزوةمنإلىأحببدرغزوةبعدأشهدها

يلفظالمرضفراشعلىوهو،الملكعبدبنهشامالخليفةإلىالانتصارات

تلكإلىيستمعأنلهقدروه!ذام،اهـ/35743سنةفيالأخيرةأنفاسه

الأخر.العالمإلىرحيلهقبلالأخبار

!انتبالمغربأميةبنيعمالانتهجهاالتيالسياسةهذهأنالقولوصفوة

خاطئا،اجتهاذا!انتأنهاشكولا،النتائجمنالمروانيونأخرجهماأشأممن

يلقونلا،والخوار!الشيعةأحزابورائهممنأنيعلمون!انواأنهموالغرلب

بآرائهميمشونهداموندعاةول!ثم،أحصوهاإلا!بيرةولاصغيرةأعمالهممن

إثارةفيشيءوأيالمن!ر،عنوالنيبالمعر،فالأمرستارتحت،البلدانفي

الدعاية!انتفقد؟المساواةفيالناسحقان!ارمنالمروانيينعلىالحفائظ

منالأمويةالدولةبتقويضعجلتفقدال!ثثميم،فيتلقيالناربمثابةبذلك

وبلادفارسفيالقلوبعنهاوألوت،والقوةالشبابشرخفيوهيالأساس

والبربر.الترك

.41صه،هـه،لتاريخا!لكاملاالأثير:ابن:حذل!وانظر64،ص،!ا،المغربلبيانا،عذاريابن(1)



الإسلامىالمغربتات

ثا!عبقبنوصتعقبضالفهريوق

71

السيطرةمنها!لحاولتقوىثلاثالولاةعصرفيالمغرييةالفتتةأفرزت

اهلمنأنفسهماعتبرواالذينالبلديينالعربقوةوهي،المغرببلادعلى

فتوحفيالرئيسيبالعبءقامواالذينوهم،وأولادهمالفتحجيلفهم،البلد

م!انةالقيسيةدون!انواأنهمأي،يمانيةالأولىبالدرجةو!انوا،المغرب

التيالحملاتجؤقدمواالذينالشاميينالعربقوةفهيالثانيةوأما،ومدنية

البرلرية،الفتتةإبانوبخاصة،الفتحبعدالمغربإلىالأمويةالخلافة-أرسلتها

للقيسية،!انالصدارةمر!زأنالمعروفومن،قيسيةمعظمهمفيو!انوا

علىثارواالذينالأصليينالبلادأهلوهمالبرلر،قوةفهيالثالثةالقوةأما

بلادهم.حىفيوالمشار!ة،للمساواةطلئاالعرييالحى

لطول،السيادةإلىمنهمالبلديةالعربتطلعالبرلرعلىالعربانتصرلما

المجالعلىنشاطهميقصروالموهمالمغرببلادفيبالمقامعهدهم

،أخرىمجالاتاليتطرقواوانما،الشاميةحال!انت!ما،العس!ري

الحومةاضطرابمنجرىماذلكعلىوأعانهمالبلاد،أهلوخالطوا

معتقف!انتالأمويةالح!ومةأنفضلا،هذاعهدهاأواخرفيالأموية

فيالبلديينالعربرجالاتأبرزمنو!ان،أزرهموتعضدتؤيدهمالشاميين

،الفهرينافعبنعقبةبنعبيدةأبيبنحبيببنالرحمنعبدالمرحلةهذه

محاربةفيشاركفقد،واسعةسياسيةطموحاتهذاالرحمنلعبدو!ان

لهو!ان،بقدورةموقعةهزيمةبعدالأندلسعلىعرجثم،والخوارجالبرلر

فيوأخذ،ماهـ/26744سنةإفريقيةالىعادأنهبيد،السياسينشاطهفيها

عبدبينيقعأنالصدامفأوشكال!ثيرفأجابه،نفسهيدعوالىالتاليالعام

،المغربواليصفوانبنوحنظلة،البلديينالعربممثلحبيببنالرحمن
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بالقيروانصفوانبنحنظلةالرحمنعبدحاصرحيث،الشاميينالعربوممثل

المسلمين،دماءيحقنأنإلاحنظلةيجدلمذلكوازاء،ماهـ/37745سنةفي

وعادإفرلقيةفغادر،وبعضبعضهمبينحربفيالعرييةالدماءيريقوألا

يجدولم،حبيببنالرحمنلعبدالبعيدةالمغرببلادتار!ادمشقالىأدراجه

يقر،أنإلام(-974اهـ/744-32)127محمدبنمروانالأمويالخليفة

-)132السفاحالعباسأبوالخليفةفعلو!ذا،ولايتهفيالرحمنعبد

م(.-754775اهـ/-58)136المنصورأخوهبعده،ومنم(-754اهـ/36974

ولايته،أولفيحبيببنالرحمنلعبدمواتيةالظروف!انتوه!ذا

أنفاسهالفظإلىسبيلهاوجؤ،الضعفمنطوزادخلت!انتالأمويةفالدولة

طولمنمنه!ةالمحليةالقوى!انتفقدالداخليالصعيدعلىأما،الأخيرة

عبدتم!نلذلكجديدةبثورةالقيامالبريربمقدوري!نولم،الصراع

جيشلهيهزمولم،هناكأوهناانتفاضاتهمبعضاخمادمنحبيببنالرحمن

عنوعجزهاالمحليةالقوىضعفعلىيدلمما،قوتهضعفرغمولايتهمدة

الدولةأشلائهاعلىوقامت،افي!كولةالدولةسقطتأنلبثتوماالتمرد،

للعباسيين،الولاءحبيببنالرحمنعبد،وأعلنماهـ/32075سنةالعباسية

بالطاعة،والتزامهبولائهالمنصورجعفرأبيإلىوأرسل،رايتهمتحتوانضوى

إلىجبايةلإرسالاستعدادعلىي!نلمولنه،المغربمنابرعلىلهوالدعوة

وقد،إسلامدار!لهاصارتإفريقيةأنالمنصورإلى!تبوانمابغداد،

المنصورعليهذلك)1(فغضبمنشيئامنيتطلبفلاوالجزيةالسبيانقطع

المنصور،جعفرأبيطاعةخلععلىحبيببنالرحمنعبدفأقدم،وتوعده

العباسيين.عناستقلالهوأعلن

76.كص!ا،المغربالبيان:عذاريابن(1)
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أنهاإلاالنجاحل!ثايتبلمالتيهذهالرحمنعبدمحاولةمنالرغموعلى

عبدلأنونظرأ،المغرببلادفياستقلاليةمحاولةأولنفسهالوقتفيتمثل

عنفضلاهذا،رعاياهمن!ثيرنظرفيشرعيغيروجودهأضحىالرحمن

فقد،السلطةعلىوتقاتلهمالبعضبعضهممعحبيبآلبينالمب!رةالخلافات

نأوزعم،الوارثوعبدإلياسأخواهبذلهاالتيللجهودالرحمنعبدتت!ر

نألبثوما،حبيبإبنهعملمن!انتالأمارةهذهحققتهاالتيالانتصارات

وأعلنمانهووفي،ماهـ/37755سنةإلياسأخيهيدعلىالرحمنعبدقتل

حبيبثارحيث،لإلياستستقرلمالأمورأنبيد1(،)العباسيللمنصورالطاعة

عبدالآخرعمهوبينبينهحربدارتثم،وقتلهعمهعلىالرحمنعبدابن

وقد،جميلبنعاصموزعيمهاالصفريةورفجومةقبيلةإلىفرالذيالوارث

ويطارد،ماهـ/93756سنةفيالقيروانيدخلأنأجلمن،الفرصةهذهانتهز

لمحبيتاأنإلا،المطاردةهذهخلالقتلعاصفاأنومع،أوراسجبالفيحبيئا

م)3(،اهـ/04757سنةالمحرمفيالآخرهووقتل،القيروانيستردأنيستطع

الفهريين.امارةانتهتوبموته

62.ص،!االمصدرنفس)1(

.236ص،!ه،التاريخفيلكاملاافىثير:ابن)2(
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4المغرببلادفىالخوال!

الإسلامىالمغربتات

الإسلامفتوحمنغيرهاعنمنعزلةللمغربالعربفتوحالىالنظريم!نلا

متبادلةوتأثيراتبعيدةأصداءلها،واحدةعملية!انتفهذه،عاصرتهاالتي

الخوارجمذهبنجحولذا،المسلمونفتحهاالتيالبلاد!لبينومشتر!ة

فرقبعضونجحت،المغرببلادفيصداهلهي!ونأنالمشرقجؤظهرالذي

قبائلبعضبينوانتشازانجاخاوحققت،إفرلقيةالىالوصولفيالخوارج

إلىالخوارجمنالدعاةانطلقعندماالمذهبهذاتعلمعلىأقبلواالذينالبرلر

،الخناقعليهمضيقتالتي،المشرقجؤالخلافةقبضةعنبعيذاالمغربارض

وأودعتالأرجاءسائرمنشأفتهموأستأصلت،م!ان!لفيوتعقبتهم

.السجونفيزعمائهم

مبادئانتشارعلىساعدتخصبةأرضئاالمغربفيالخوارجمنالدعاةووجد

وسوءالولاةبعضتعسفالانتشارهذاعلى!ماساعد،الفرقتينهاتين

،الإسلامتعاليمعلىوخروجهم،الأموالجبايةفيواشتطاطهمسيرتهم

حداصكا،الخلافةعاصمةلارضاءالمشروعةغيربالطرقالمالبجمعواهتمامهم

عامةبصفةالتاريخيةالمصادروتذ!ر،الخوار!دعوةفيينخرطواأنبالبرير

بنسلامة..الأباضيةمذهبيطلبجاءمنأولأنخاصةبصفةوالأباضية

إلىيدعوبعيرفسلامةعلىمتعقبين،العباسابنموليع!رمهومعه،سعيد

امرمني!نومهما1(،)الصفريةمذهبإلىيدعووع!رمهالأباضيةمذهب

مأالمغربفيالخوارجيالمذهببنشرقامامنأولالداعيانهذانأ!انفسواء

الجزائرطلاي،ابراهيمنخقيق،بالمغربالمشايخطبقات:سعيبنأحمدالحباسابو،الدرجيني(1)

الرحمنعبدتحقيق،وأخبارالأئمةالسيرةحتابببئأبيبنيحيىزحرلا،ابو،ااص،اصام،749

-3.7ص،8591تونسللنشرالدارالتونسية،أيوب
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بدايةفي!انتالمذهبهذااعتتقتبريريةثورةأولأنفالمعروف،غيرهما

بعدسنةالعشرينقرابة،ماهـ/23074سنةفيأي،للإسلامالثانيالقرن

.القيروانإلىالداعيينهذيندخول

فيوخاصةالأمويةالخلافةاتخذتهاالتيالاجراءاتأنعذاريابنويعتقد

س!انضدالحبحاببنالفهعبيدوواليه،الملكعبدبنهشامالخليفةعهد

أحديرىبينما،1()الخوارجدعوةعلىالبرلرإقبالفيالأثرجلل!ثا!انالمنطقة

البدووأن،البدوبينانتشرواأنهمأي،زناتهمن!انواالخوارجأن)2(الباحثين

سان"أ!ثر:قولهحدعلى!انوافقدالمذهبهذااعتتقواالذينهم

!انتالخوارجاعتتقهاالتيالسياسيةالشعاراتوأنوشقاءأ(،بؤشاالمنطقة

معإلايتماشىلاالخارجيفالمذهب،الصحراءومبادئالأولالمقامفيتشمجم

)3(عليهتقبللافإنهاالمدنيةالمجتمعاتأما،البدويالتتظيمذاتالمجتمعات

س!انمن!انواالخارجيالمذهبتبنواالذينالمغاربةأندوزييرىبينما

فيالتأمليحذقواأنمنتم!نهملموسذاجتهمجهلهموأن،الحقيرةالأ!واخ

تقتصرأموروهي،دليلأوغيربينهمنأثباتهايم!نالتي،العقائديةالمسائل

المغرب3بلادجؤالخوارجثوراتأنجوتيهوذهب)4(،النيرةالعقولعلىالعادةفي

)5(العرييالعنصرضدالبرلراشعلها،عنصريةثورات!انت

.-52هاص،!أ،المغربالبيان:عذاريابن(1)

كاح!ألاأ!،مء.ع:اأ3ا+ةأأة5أ19470اأ!م9لا49لا+هم5591:4أس!اح5059لاحمك!49لا(2)

39!+5ءم0كا!أم928.0.271915

للا.+."!للا:"؟أ59أ9+أأأ!5+1095ك!؟!أم9أ5+9ول+94م913!هكام5أ4511"59ول9أ1(3)

14أ+!5951+9"ه!599مص!99.حأول!+كاأأأءألاها5!9م199ةهمءلا!اماهح9ءالا99كاأ

+أ-5هاألالا+.382.0.7791.

200لأ!:"9؟ح9حم5593لاماا؟أ051أم199كاااي!أ9م!ألاءآ94ا9591!ه+09!)4(

+!أك!9مة4+،28.127-1.00.6391

ث!لاأ!أ.5129ا!+أ51أه+1194أةأم9لاء.285.(5)
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الثوراتهذهت!نفلم،والموضوعيةالدقةتعوزهاالسابقةالآراءأنعلى

للأمويينالسياسيةالمعارضةأشالمنشلأ!انتوإنماعنصرية

التغيراتظلفيالإدارةسوءعاملمعمتحدةالقبليةفالدوافع،وعمالهم

المغربس!انجعلتالمنطقةبهاتمر!انتالتيوالاقتصاديةالاجتماعية

بلادهممقدراتعلىالسيطرةتمنحهمالتيالأمالاخصابمهمتهاأرضتا

الأموية.الدولةعنواستقلالهم

دولأيقيمواأنالخلافةجيوشعلىالمتواليةانتصاراتهمبعدالخوارجحاول

تمتد!انتوالتي،الأمولةالدولةجسمعنانسلختالتيالمنطقةفيمستقلة

!بارأحد،أبوقرةالأولىبالمحاولةقامشرقاوالزابالىغريأملولةنهرمن

ميادينالىالتوجهقبلتجمعهممر!ز!انتالتيتلمسانجؤفرسانهم

غايةفيوعس!رياسياسئادوزالعباباقرةأنذ!رهيجدرومما،القتال

،الخوار!!لمةيوحدأناستطاعحيث،حبيببنالرحمنعبدأيامالأهمية

محاولتهأنبيد،طبنةمشارفوحتىالأوسطالمغربفيالسانمعظمبل

أخرىخارجيةإمارةقاعدةمنتلمسانقرببسبببالفشلباءتدولةتأسيس

سنةالأطلسجنوبثانيةإمارةأسسواأنالخوارجلبثوما،تاهرتوهي

ذلك.بعدلهسنعرضماوهوسجلماسةفيماهـ/04757

نشوان.)الحنفيالأزرقبننافعورئيسهمالخوارح،فرقمنمتشددة:فرقة)5(الأرارقة

-231232،ص891هكبيروتمصطفيحمالطخقيقلعينالحورا:(م1هـ/177)ت*هبوسعيد،االحميري
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المغرالمهالبضتفى

77

!ذا،أخرىشبيهةبمحاولاتإرهاصةالاستقلاليةالفهريينمحاولة!انت

العربقبلمنأخرىمحاولةجاءتفقد،البلديينالعربمنحبيبآل!ان

الذي،الازديصفرةابيبنالمهلبآلهموالمهالبةالمهالبةبهاقامالوافدين

المشرق،جؤللخوارجتصدىمنوأشهر،الأمويةالدولةرجالاتألمعمن!ان

المشرقفيصفرةأبيبنالمشهورللمهلبالدور!انواذا،للأزارقةنهايةووضع

الدورهذايست!ملواأنالمغربفيقدرلآلهفقد،الخوارجبحربمقترنا

جعفرأبيالخليفةإلىالمغربأخباروصلتفقد،المغربفيالخوارجبمحاربة

عليعاملهفوجهالبلاد،حالاليهصارتماوراعهببفداد،المنصور

سنةألفافيخمسينبلغ!ثيفجيشفيالخزاعيالاشعثابنمصرمحمد

التميميعقالبنسالمبنالأغلبالجيشقيادةعليو!ان،ماهـ/43761

144سنةفيالأباضيةعلىالنصريحققأنالواليهذااستطاع،وقد

عبدإلىالأخبارهذهتنامتأنوما،الخطابأبازعيمهموقتل،مهـ/761

ولاذغرئاأصحابهمعالمدينةبمغادرةعجلالذي،بالقيروانرستمبنالرحمن

.)1(الأوسطالمغربالىبالفرار

والصفريةوالأباضية،العباسبنيطاعةإلىإفريقيةعادتحالأيةعلى

ولم،تامأقضاءعليهمالقضاءتمقدي!نلم،والأقصىالأوسطبالمغريين

وأ!تفى،افريقيةحدودخارجصداماتفيمعهميدخلأنالأشعثابنيشأ

بيد،معهاطائللاحروبفيإم!انياتهيبددلاحتى،دفاعيانهجاينهجبأن

العصبياتمعالتعاملفيلاخفاقه،ماهـ/48765سنةفيعزلأنلبتماأنه

83،صا،جلبياناةعذاريابن24،ا،ص،جهالكاملالأثير:ابن(1)
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افريقيةإلىفسار،التميميسالمبنالأغلبمانهالمنصوروولي،العريية

عادواالخوار!ولن،أمورهاينظموأخذ،إفريقيةودخل،إبراهيمابنهومعه

أبووتمن،حاتمأبايسمىجديدرجلبزعامةإفريقيةيهاجمونأخرىمرة

بمنإبراهيمأبنهفلجأ،ماهـ/05767سنةفيسالمبنالأغلبقتلمنحاتم

)1(.لنفسهالأمريمهدأخذاستقرأنوبعد،الزابإقليمفيطبنةإلىمعه

منرجلأالأغلبمقتلبعدإفريقيةفيالأمورلاقرارالمنصورجعفرأبواختار

القيروانإلىووصل،المهلبيقبيصةبنحفصبنعمرحفصأبوهوالمهلبآل

نأويبدو،سياستهوحسنشجاعتهبفضلأمورهافضبط،ماهـ/51768سنة

لهميحدثأنوخافوا،المشرقفيبأسلافهمالمهالبةفعلهماينسوالمالخوار!

رايةتحتوالإباضيةالصفريةفاتحد،بالمشرقلاخوانهمحدثمامثلبالمغرب

ذإعصيئاموقفاحفصبنعمرواجهوبالفعلحفصبنعمرلمواجهةواحدة

الاباضيةحاتمأبووحاصر،وجه!لمنوالصفريةبالأباضيةعليهتألب

وبدت،حفصبنعمروقتلدخولهامنوتمن،م771ام/54سنةفيالقيروان

)3(.خارجيةصارتو!أنها،جميعهاالمغرببلاد

ستونقوامه!بيزاجيشئاأعدالمنصور،الخليفةإلىالحصارأنباءوصلتلما

المهلبيحاتمأبيبنيزيديقوده،والشاموالعراقخراسانجنودأفضلمنألفا

فيحاتمأبوعنهاخرجطرابلسإلىوصلولما،القتيلالواليعمومةأبناءمن

يزيدوعبأ،عس!رهعلىوخندق،الطرقفيمتح!قاالجبالمنوعرمان

هزيمةعنأسفرشديدقتالودار،ماهـ/55772سنةفيوالتقوا،جنوده

ال!مور،ونظم،السيرةفأحسنالقيروانيزلدودخل،زعيمهموقتلال!باضية

447،صه،جلمصدرانفس

.917صأفريقيا،شمالتاريخ،الثعالبيالعزيزعبد88،ص،!أ،المعربالبيان:عذارىابن)2(
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،الاسواقورتب،ومبانمدنمنتهدمماوجدد،القيروانمدينةتعميرفأعاد

عقبةجامعوجدد،ونضارتهاشبابهاللقيروانوأعاد،سوفاصناعةل!لوجعل

القصاد!عبةالإمارةداروصارت،بالزراعةوعنى،الخوارجخريهأنبعد

.(1)وصوبحدب!لمنوالعلماءوالأدباءللشعراء

لمإذ،وازدهارهاطولهافيمتفردة!انتحاتمبنيزيدولايةأنعلى

يعدها،ازدهارهاحيثفمن،المفربولاةمنآخرواليولايةذلكجؤتقاربها

فقد،طولهاحيثمنأما،بإفريقيةالولاةلعصرالذهبيةالفترةالدارسينبعض

حتى،والرشيدوالمهديالمنصورمن!لعهودفيعافاعشرستةزهاءامتدت

م،اهـ/71688سنةفيأثرهاعلىتوفىصحيةبوعةحاتمبنيزيدأصيب

حتىأشهر،تسعةنحوإفرلقيةبولايةقامالذيداودإبنهإفريقيةعلىوخلفه

سنةالرشيدهارونقبلمنعليهاوالئاحاتمبنروحعمهاليهاقدم

حاتمبنروحأنذ!رهيجدرومما،الولايةعنلعمهفتخلىم)3(،اهـ/72978

قدحصحينماعتئاالبرمنبلغقدو!ان،حاتمبنيزيدأخيهمنأسنكان

سنةفيولايتهمنفقطسنتينبعدتوفىأنلبثوما،إفويقيةعلىوالئا

فيالبيعةيتلقىوجلس،روحبنقبيصةإفريقيةعلىبعدهفتولى،م197اهـ/74

حبيببننصريطلعالبريدبصاحبإذتبايعهالناسوبينما،الجامعالمسجد

زهاءحبيببننصرفتولى،إفريقيةعلىبولايتهالرشيدمن!تابعلىالمهلبي

ولاةآخر!انالذيحاتمبنروحبنالفضلالرشيدؤلىثم،ونيفسنتين

الجنودعليهثارالسنةهذهوفيم)3(،اهـ/78497سنةحتىإفريقيةفيالمهالبة

وأخر!،المذ!ورةالسنةنفسفيقتلوهثمفعزلوهالجارودبنالفهعبدبقيادة

49.صلم!ا،المغربالبيان:عذارىاين)1(

.01-ه201ص،!ا:البيان:عذاريابن78،ص!6،،الكاملالأثير:ابن)2(

39.ص!6،المصدرنفس)3(
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إفريقية،فيالمهالبةفترةعلىالستارليسدل،إفرلقيةمنالمهالبةالجارودابن

خلافهمنافرلقيةبإدارةفيهاانفردوا،الزمانمنقرنربعنحوامتدتوالتي

،روحبنالفضلمقتلواعقب،الرشيدهارونخلافةإلىالمنصورجعفرأبي

أقطابمنوهو،أعينبنهرلفةقدومبعدإلاتهدألمإفريقيةفياضطرابات

سنةفيالقيروانقدم،الصعبةالمهامجؤالايوجهونهلاو!انوا،العباسيةالدولة

منغشيهمأنبعد،!ثيزاخيزابمقدمهالقيروانأهلفأنس،ماهـ/97597

ونصفسنةعنتريولمالتيولايتهفيإفريقيةونعمت)1(،غشيتهمماالفتن

وبنىالمنستير،رباطفبنىوحمايتهاالبلادبعمرانواهتم،والاستقراربالهدوء

استعفىأنلبثماول!نم)2(،اهـ/08697سنةأتمهماوقد،طرابلسسور

مقاتلبنمحمدافرلقيةعلىووليالرشيدفأعفاهإفريقيةعلىالولايةمن

وأدى،القيروانأهلفرهه،السيرةسيءو!ان،ماهـ/81797سنةالع!ي

عنبالرحيلوأمره،عزلهعلىالرشيداقدامإلىالعيعلىالناسسخط

الرشيدوولي،العراقصوبوجههميممآطرابلسالىبأهلهمنهافخرجإفريقية

سنةفيعقبةفيوراثيةوجعلها،إفريقيةعلىالأغلببنإبراهيممنهبدلأ

المعروفةهي،إفرلقيةجؤمستقلةودولةحا!مةأسرةليؤسس،اهـ/..لمم84

جميغاوالمغربإفرلقيةجؤالولاةلعصرنهايةقيامها!انوالتيالأغالبةدولةباسم

69.صهـ6،،التاريخجؤالكاملالأثير:بان(1)

.491،591صإفريقيا،شمالتاريخ:الثعالبيالعزيزعبد69،ص!6،المصدر،نفس)2(



اورابحالفصلى

8

لم

!--------------*

يلاتأقيا!،ل!9
أ

بالعفلىب،لعستقلة

*---------------

سجلماسضف!واسول!إبنىرارمدبنىدولض8أول!.

الاوسطالمغربفيالاباضيضرستصبنيدولض4ثانيا.

الاقصىالمغربفيافىدارسيضدولض4ثالثا.

الادنىالمغربفىالاغالبضدولض4رابعا.
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دولقيامالميلاديالثامن/الهجريالثانيالقرنمنالآولالنصفشهد

تاريخهفيهاقادوراولعبتالبير،المغربأجزاءتقاسمتمستقلة

مدراربنيدولة،دراستناجؤالدولتلكمنويهمنا،والحضاريالسياسي

الأقصى،ا!لغربفيالأدارسةودولة،الاباضيةرستمبنيودولة،الصفرلة

فيالأمرأولقامتالتيالفاطمييندولةثم،الأدنىالمغربفيالأغالبةودولة

العالمزعامةفيالعباسيةالدولةلتنافسمصرإلىانتقلتثم،المغرب

.المغرببلادحىفيعنهانيابةزيريبنيدولةوتر!ت،الإسلامية

1(،لها)حاضرةسجلماسةمتخذةماهـ/04657سنةالدولةهذهقامت

قأشكولا،إفريقيةجؤخاصةالأمويةالخلافةأحوالاضطرابمستغلة

ماحدإلىالصحراءفيوالضاربةملويةواديعلىالواقعةسجلماسةاختيار

و!انت،الدولةهذهلتأسيسالأولىالمراحلجؤخاصة،مأمنفيجعلها

أخرىقبائلم!ناسةحولوالتفت،وعصبيتهاالدولةهذهنواةم!ناسة

مراحزأهم:خضيريحسن:وراجع841ص-838ص%2،والممالص،المسال!!تاب:البكري)1(

7-صه،المغرييةلصحراءاتجارة

-83837ه،ص2،جل!لمماوالصلمساا:لبكريا(2)
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منوبعضوزناتةوزوللة!صنهاجةالدولةهذهت!وينفيشار!ت

أبوالعقائديوزعيمهاالدولةهذهمؤسسو!ان،والأثدلسيينالسودان

الحلفنطاقداخلالقبائليجمعأناستطاعالذيواسولبنسم!والقاسم

ابنوأراد،م!ناسةقبيلةحولمدراربنيدولةنواة!ونالذيالصفري

الصفريالخارجيالف!رتتبعدولةت!ولنمنتمناهمايحققأنواسول

بلغوقد،زناتهبهااضطلعتالتي،الصفرلةثوراتفيالدخولعنبالبعد

الإمامةعنيتنازلجعلتهالتيللدرجةالدولةتوينعلىواسولابنحرص

ل!ثرةليسوالرياسةالعقيدةفيلهتابعوهو،الأسوديزيدبنلعيسى

ليبرهنبل،فحسبالبعضيعتقد!ماحينذاكالناشئةالدولةفيالسودان

مسلم!لأنوهو،الإمامةفيالخوار!لمبدأاعتقادهمصدقعليالصفرية

والفاءةالعلموالفضلشروطفيهتوافرتاذاالامامةلتولييصلح

وبويع،أوجنسهلونهعنالنظربغض،والحواسالاعضاءوسلامةوالعدالة

مدينةاختطاص!فيوشرع،ماهـ/04757سنةبالامامةوالامارةيزيدبنعيسي

عليوعمل،واليهودالاندلسأهلمنببعضبنائهافيواستعان،سجلماسة

لت!ون،القنواتبهاشق!ما،بسورواحاطتهاالصخرأبنيتهامنبناية

)1(الب!ريويصف،فرعيهبينسجلماسةيحصرالذيملويةلنهرروافد

دور،وفيها!ثيرةأرباض،حولها..سهلية..مدينة:"بقولهسجلماسةمدينة

عيونتمدهمانهرينعلي،وهى!ثيرةبساتينولها،سريةومبان،رفيعة

.."غانةاليالسودانبلاداليتدخلسجلماسةمدينةومن!ثيرة

اماميافسطاطامنهاجعلالصحراءباتجاهسجلماسةتوغلانعلي

الحيواناتوجلودوالرقيقللتبروالحاملة،واليهالسودانمنالقادمةللقوافل

9-.98ص،المغرببللاد!الخوارج:الرازقعبد)سماعيلمحمود:وراجع-83،838صه12جالمسال!،ةالبكريا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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موقعهافضلاعنهذا،والاندلسالمغربأسواق،تحتاجهاالتي

العاصمةمنهاجعل،للصحراءالاطلسيةالطرقيتوسطالذيالاستراتيجي

)1(عديدةلقرونللصحراءالشماليةللضفةالاولي

وتنرواالعصبيةبنوازعتأثرواانلبثوامام!ناسةصفريةأنعلي

الامامةمنفخلعوهيزيدبنعيسيعليوسخطواالامامةفيالخوار!لمبدأ

واسولبنسم!والقاسمأبازعيمهممنهبدلاوولوا،وقتلوهواوثقوه

امامةحا!ماتوارثبيتاواسولبنسم!وواسس،ماهـ/772ههسنة

فقدالاستقرارمننوعاعهدهفيالدولةشهدتوقد،سجلماسةجؤالصفرية

الصفريةثوراتفيالمشار!ةعنعزف،والدولةقواعدارساءعليع!ف

،ل!نالثوراتهذهجدويعدمأدركأنبعد،العباسيةالخلافةولاةضد

طريقهاعترضت!ثيرةعقباتفواجهتهامامهممهداي!نلمالطريق

بناءمنالدولةت!ونتفقد،الدولةهذهأمراءمنبعدهأتيمنوطريق

ف!ان،المذهبفياشتر!واوانالاصولمختلففيهمتبايناجتماعي

فيتح!مواالذيناليهودعنفضلاهذاوالاندلسيونوالسودانالبرلر

الذهبمناجماستغلالاحت!روافقد،الدولةهذهجؤالاقتصاديةالحياة

!ونواالذينوالنظرالعقلأهلالمعتزلةجانباليهذا،درعةفيوالفضة

يؤدونف!انواأموالهمفيحتياعتزلوا،الدولةداخلمستقلامجتمعا

الذينالاباضيةهمالاقلياتهذهفيالمهمل!ن،بتاهرتلشيخهمالز!اة

المدرارية.الدولةتاريخ!ؤهامادورالعبوا

وعرفت،سجلماسةفيحا!فابيئاواسولبنسم!وأنشأحالأيةعلى

بنسم!والقاسمأباأنوقيل،مدراربنيدولةباسمفيهاالصفريةدولتهم

3صالصحراء،تجارةمراحزاهم:احمدخضيرىحسنا
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بعدسجلماسةفيالصفريةامامةوانتقلت1("مدرازا)يلقب!انواسول

نأويبدو،عامينفيهافظلالوزيربأبيالملقب،الياسابنهإلىسم!و

عليهالثورةمنسموبناليسعأخاهمنمماتنقصه!انتالفاءة

انطلقتو،بالمنصوروتلقب،م)2(اهـ/07786سنةفيلنفسهالأمامةوانتزاع

جهودهبفضلالدولةاتسعتفقد،!برىانطلاقةعهدهفيالمدراريةالدولة

تافيللت.إقليمفيدرعةواديإلىسلطانهاامتدحتى

،المغرببلادجنوبالظلالوارفةواحةعهدهفيسجلماسةوه!ذاغدت

للصحراءالأماميالفسطاطبمثابةالصحراءلعبوراستراتيجيةونقطة

فيتتحىالمغربيةالصحراءتجارةمرا!زأهممنهافاومر!زا،المغريية

خاصة،بصفةالذهبتجارةوطريق،الغربيالسودانبلادمعالقوافلطرق

اسمهاعليأضفيمما،الافريقيللذهبأ!برمستودعأصبحتحيث

بخس،بثمنالسلعمختلفالتجارمنهايأخذ!ان،حيثاسطورياطابعا

عليبدورهذلك،وانعسالخامالذهبمن!املةجمالبحمولةتونويأ

فيالتجاريةالمبادلاتسلعاهمالملحو!ان،المدراريةالدولةوازدهاررخاء

التجارةمننوعفيالسودانبلاداليالمغاربةالتجاريحملهف!انسجلماسة

.)3(.بالذهب5(للمقايضةأأول!ا!4!م+)الصامتة

رومانئا،قائذاإنفقيل،سجلماسةاسمتفسيرفيالدراسوناختلفوقد

فيلانتصاراتهخاتمة!انإليهاوصولهلأن،قديفاالاسمهذاعليهاأطلق

.138ص3،ج،الأعلامأعمال:الخطيب)1(ابن

.156صاج،البيان:عذاري)2(ابن

)3(
!ذل!:4،-.2ص،المغربيةالصحراءتجارةمراحز"اهممقالنا:راجع

57!أ11،ء.للا.،:+؟!ث!44!++!43!51!"ء+3500،أ*ه340د1+أ07!س!م16.0،6891.55.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بهذاالقائلينأنبيد1(،النصر)خاتمبمعنيسجلماسةفسميت،المنطقة

الصفريةالبريرأنشأهامحدثةإسلاميةمدينةسجلماسةأنالتفسيرتناسوا

فيوجدوقدآخر،تفسيرلاسمهايونأنينبفيثمومن،تافيللتإقليمفي

سجلماسة،اسممنالأولالشقوهوماءالمملوءالدلوتعنيالسجلأناللغة

أعمالمن!انتقديمةمغرييةمدينةاسمفهي،ماسةالثانيالشقأم

تسمىقديمةدولةلهاو!ان،الأطلسيالمحيطعلىوتقعالأقصىالسوس

ولما،سجلماسةفيهأقيمتالذيتافيللتإقليمإلىحدودهاتمتدماسةدولة

منطقةوتنفردصحراويةماسةدولةمنبتافيللتالمحيطةالمنطقة!انت

وسطماءالمملوءبالدلوشبهتفقد،قلزوترغةهمانهرينبوجودسجلماسة

سجلماسة.ل!ثافقيل،القاحلةماسةصحراء

لسجلماسةواختيارهمالصفريةالخوار!اختطاطفإنالأمر!انو!يفما

تتمتعلمنطقةدقيقةدراسةعنناتجوإنماالخاطر،عفوالواقعفيي!نلم

الدولةلهذه!فلمما،الصحراءتجارةطرقفيوتتحىالزراعيبالرخاء

العصور.مرعلىمزدهرةسجلماسةمدينةوجعل،ثابئااقتصادئامورداالناشئة

بغرضدرعةنواحيفيبثورةالقاسمابيبناليسعزمنجؤالاباضيةقام

،وانالاباضيةثورةيخمدأناليسعواستطاع،الدولةامارةعليالاستحواز

رستمبنيمنجيرانهارهبالذيالامردرعةجؤمعقلهمعلييستولي

مدرارابنهفزوجالمصاهرةأواصرمعهفعقدواوده!سبفأرادواالاباضية

يعرفمنهاابنهو!انأرويوتدعي،رستمبنالرحمنعبدبناتاحديمن

ازدهاراشهدتالتيالمدراريةالدولةعليأثرهلذلكو!ان،الرستميةبابن

.)1(
(.)سجلماسةمادةالإسلاميةالمعارفدالرة
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وفاتهحتيسموبناليسععهدفيسياسياواستقرارااقتصاديا

عاما.وثلاثينلفانيةقرابةحىانبعدمهـ/803833سنة

منصورأبيبنمدرارعهدفيأخرىمرةثارواأنالإباضيةيلبثولم

فقد،نفسهالمدراريالبيتداخلشراراتهاقامتهذهثورتهملناليسع

منو!ان،الإباضيينرستمبنيوبينالبيتهذابينتمتصاهراأنذ!رنا

رستم،بنيمنوأخوال!ثمأمهاتهمأهلالىيميلونأبناءالمصاهرةهذهنتائج

سنةالدولةإمارةبقيةبنميمونبتوليمدرارلبنيعادتالإمارةمقاليدل!ن

جؤوتجمعواسجلماسةتر!واالذينالإباضيةحاربالذي،هـ/38!م224

فتنتهمعلىوالقضاءمنهمالتخلصمنفتم!ن،الثورةمنهاليبدأوادرعة

النسبي.والهدوءالأمنمنحالةالدولةفعمت

أبياليسعبنمدرارميمونبناليسعوخليفتهابنهميمونبعدوجاء

شملوجمع،مطغرةصفريةفضمدولتهنفوذومدبالمنتصر،الملقبالقاسم

الشيعةغزوعهدهفيمدراربنيدولةواجهتوقد.الأقصىالمفربصفرلة

1(.م)119هـ/792سنةمدراربنيدولةفسقطتلسجلماسة

يرون!انوابالقيروانوعمالهاالعباسيةالخلافةأنذ!رهيجدرومما

برغمول!ن،وعقائدئاسياسئاالخلافةعنانفصاليااتجاهاالدولةهذهفي

ناالامدرارلبنيالعباسيةالخلافةت!نه!انتالذيالعدائيالشعور

نأنرجح!ناوأن،الطرفينبينمسلحصراعوقوعتذ!رلمالمصادر

العباسية،الخلافةقبلمنالأغالبةدولةبهااضطلعتالتيالأولىالوظيفة

العباسيةالخلافةولاياتبينحدود!دولة3ء+لا!(!،!؟5)الوقوفهي

الإسلامي،المغرب!ؤالخوارج:الرزاقعبدإسماعيلمحمود:راجعالخوارجعنالدراسةمنللمزيد)1(

بعدهاوما9.اص769بيروت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأغالبةدولةنهجتهالذيالاستقلاليالدورأنإلا،المغربفيوأعدائها

عليها.المفروضالدورعنأبعدها

سافرعداءعلىتنطوي!انتفقدلأدارسةبامدراربنيدولةعلاقةعنأما

نأجانبإلىهذا،عقائدياالنقيضطرجؤعلىأنهماذلك،الطرفينبين

جزءامقتطعين،ماهـ/72978سنةالأقصىبالمغربدولتهم!ونواالأدارسة

فيمنتشرين!انواالذينالصفريةالخوارجومنالعباسيةالخلافةأملاكمن

جؤالصفريةالخوارجعلىالقضاءالأدارسةنيةجؤ!انوقد،الأقصىالمغرب

المرتبةجؤأمرهمجعلالأغالبةمعنزاعهمأنإلا،العموموجهعلىالأقصىالمغرب

الدسائسطابعواتخذتخفيةالدولتينبينالمواجهة!انت!ما،الثانية

قضواالذينللأدارسةضربةتوجيهمدراربنىمقدورفيينولم.والمؤامرات

إلىبالإضافةمشاغلهم!ثرةبسبب،م097اهـ/73سنةتلمسانصفريةعلى

دولتيهماعلىالقضاءجؤسبئا!انالذيالفاطميالمدمنتخوفهم

فيالأمويةبالإمارةمدراربنيدولةعلاقة!انتتمافاالع!سوعلى

الأندلسفيالأمويينأنذلك،والتراضيالودعلىقامتالتيالأندلس

عقائديخلافعلى!انوا!ما،العباسيةالخلافةمعخلافعلى!انوا

أهلنشط!ما،الزيديةالشيعةمن!انواالذينالإدارسةوبينبينهم

وجاو،)تمب!تو(وتنبتوولاتةبأودغشتالإسلامنشرجؤسجلماسة

بينوتعاليمهالإسلامنشرفيالفضليعودفإليهم،السودانمدنمنوغيرها

الأفرلقية.القارةوغربجنوبفيالوثنيةالقبائلهذه

عبدأبييدعلىم119هـ/792سنةالمدراريةالدولةسقطتحالأيةعلى

أفرادأحدحاولوقد،1(عافا)وستينمائةم!ثتأنبعد،الشيعيالفه

!وراجع:36،صالمغرببلادجؤ:الخوارجالرازقعبداسماعيلمحمود)1(
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بنالفتحبنمحمد،ولدعيأخرىمرةالدولةهذهاحياء،المدراريةالأسرة

عليالسنةفيودخل،الصفريةالخوارجمذهبتركالذي،المدراريميمون

اتخذأنلبثماثم،العباسييهئدعوةاليالدخولسبيلفيمالكمذهب

والتيباسمهالس!ةوضرب،بالقهبالشا!رتسميعندماالخلافياللقب

هـ.)1(347سنةفيعليهمقضىالصقليجوهرل!ن،بالشا!رلةعرفت

أكاءأللا!ط:،،اء"+ا4،01أ5!!أوله،م!أه،ول4أول3أء"،:!س!4،01أحلا+،5كل!أولة،

!!2،5!+4؟؟ء35أ9أ+105ة"ءا4!هأ9!59"،؟5أ+،53أه،،!+4++ه3أول3أ!س!

"؟47+!3،9لاأ+!ء5113!أ+ألاهلأكا!513للا3140ا1أ53!71915،لأ،75-78."ه

/لاالهالفتحبن)محمدوجههعلينقش!الشاحرباللهالمدراريللاميردينارعليسجلماسة!؟خيراعثر(1)

حرهولوحلهالدي!عليليظهرهالحقينوبالهديارسله،الفهرسولله،محمد/لاشريصوحدهالفهالا

سنةالدينرهذاضرباللهجمسمدله،المتقياللهرسولمحمد،دلهالشاحر)الامامالظهرعلىونقشالمشرحون،(

2223،صالصحراء،صتجارةمراحز:اهمأحمدخضيريحسن:راجع(وثلثمائةوثلاثينخمس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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باضية41وستمبندد!لةثانبا:

)016-7*3!/776-*.*!(الأوصطالمغوبف!

التابعأيالشرعيمنها،مختلفةقوىعدةإلىالمغرببلادانقسمت

،القيروانفيالمغربواليسلطةتحتوالواقعبغدادجؤالعباسيةللخلافة

جؤسجلماسةفيمدراربنيدولةمثلالخلافةعنمستقلأالآخروالبعض

تأتيثم،الأوسطالمغربجؤرستمبنيدولةثم،أسلفنا!ماالأقصىالمغرب

فيالسنيةالأغالبةدولةوأخيزا،أيفتاالأقصىبالمغربالشيعيةالإدارسةدولة

المخالفينوس!ناتحر!اتتراقبحدوددولةبمثابة!انتوالتيإفرلقية

العباسية.للدولة

إلىمتأخروقتفي،السياسيةحر!اتهابدأتالتيالإباضيةالفرقةتنتسب

عنانفصالهأثرعلىالثورةعلىيقدملمالذيالتميميأباضبنالقهمجبد

مروانعهدفيوجدأنإلىآثرالتريثإنما،مهـ/64683سنةالأزرقبننافع

مروانإليهفوجه،عليهفخرجمواتيةفرصةبالاضطراباتالحافلمحمدإبن

وقنله)1(.هزيمتهمنتمنالذيعطيةبنمحمدبنالفهعبد،محمدإبن

تنتسبافهي،الأولمعلمهاالىبنسبتهاالإباضيةللفرقةنؤرخأنأردناإذاأما

جؤالفضلإليهيرجعوالذي،الفرقةلهذهالحقيقيالمؤسسيزيدبنجابرإلى

إلىم641هـ/21بينماالفترةفيعاشوقد،الإباضيةالدعوةأسلوبتنظيم

يمتدلمالأجلل!ن،عاليةبمنزلةالإباضيةعندوحظى،مهـ/69714سنة

هذهأهلبهفاقتدى،م71هـ/694سنةتوفىإذجهودهنجاحليشهدبه

!ريمةأبيبنمسلمعبيدةأباويدعي،تلاميذهبأقدمبعدهمنالطائفة

)1(
-6.38ص2،ج3891توتسطبعه،الإباضيةتاريخمختصر:البارونيسليمانرييعأبي:الشيخراجع



11الإسلامىالمغربتال!

حملةمجالسخلالمن،الدعوةآفاقتوسيعفينشطالذي،التميمي

وبعدها،عافاأربعينالعلميتلقىظلأنه،عنهقيلحتيالبصرةفيالعلم

فيمقامهو!ان،الواسعةشهرته!انتهناومن،لتعليمهنفسهنمئب

فيونشره،لمذهبهمالتم!نعلىعبيدةأبيتلاميذحرصوقد،البصرة

فيبأستاذهمرابطتهمقوةعلىحرصواالوقتنفسوفي،وغرئاشرفاالآفاق

1(.)البصرة

مسلمعبيدةبإرسال،المغرببلادفيالحر!ةهذهظهورويرتبط

الثانيالقرنأوائلجؤالمغرببلادإلىالحضرميسعيدبندلحلمةلداعيته

مبادئنقلمنأولأنهيرويإذ،المغاربةبينالإباضيةالدعوةلنشرال!ثجري

عبيدةأبوالإباضيةإمامبعثهعندماوذلك،إفريقيةإلىالأباضيالمذهب

شديدو!ان،الأبخاضيللمذهببالدعوةليقوم،!ريمةأبيبنمسلم

يعني)الأمر،هذاظهرلو"وددت:يقول!انأنهجتىالدعوةلهذهالحماس

الحياةعلىأسففلا،آخرهإلىالنهارأولمنواحذايوفا(الإباضيةمذهب

"الأ(.بعده

بلادمناتخذأنهيبدو،المغرببلادإلىسعيدبنسلمةوصلوعندما

إقليمفيأنصازايسبأنهاستطاعحيث،لنشاطهميدائاالأدنىالمغرب

أبومحلهفحل،طويلأبهيمتدلمالأجلأنبيد،نفوسةوجبل،طرابلس

وفي،بالبصرةعبيدةأبيعلىتتلمذالذيمغيطر،الحميدعبدبنلقهعبدا

ال!ثجري،الثانيالقرنمستهلفينفوسهأهلبينالمذهبانتشارتمأيامه

بلاد!ؤالأباضيللمذهبهجرةدارنفوسةجبلأصبحالحينذلكومنذ

.143ص6جالعبر،:خلدونابن96،ص،السيرةزحرياةأبو)1(

.67،ورقة303،رقم،العربيةالدولبجامعةمخطوص!،الأباضيةطبقات:الدرجيني)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيسبئانفوسةجبلفيالأباضيالمذهبقدمرسوخو!ان،المغرب

ولواتةوزواغةوسدراتةوزناتةولماية،هوارةمثلالأخرىالقبائلبينانتشاره

المذهباعتنقمنبينمنو!ان،رستمبنالوهابعبدعهدفيومطماطة

الأمر.ذلكطلبفيمجتهذاقامالذيرستمبنالرحمنعبدالإباضي

فيعبيدةأبيإلىرستمبنالرحمنعبدتوجهفقدأمرمني!نومهما

بأبيالتقىوهناك،المغربأهلنفرمنمعهوخرج،بالعراقالبصرة

علىتحصلواحتى،عدذاسنينعبيدةأبيأستاذهمعندوم!ثوا،الخطاب

عبيدبأبا!لموا،بلادهملىإالانصرافأرادواوعندما،يبلفونهما

منهم؟رجلأيولواأنقوةأنفسهمفيوجدوااذاهل،شأنهمفيواستشاروه

مادعوتىأهلفي!انفإذا،بلاد!مالىتوجهوا:عبيدةأبولهمفقال

أنفس!معلىفولواالرجالمنوالعدةالعددفيالتوليةعليىبهيجب

.الخطابأبيإلىوأشار،فاقتلوهرفضفإن،منىرجلا

الرحمنعبديدعلىالأوسطبالمغربرستمبنيدولةقامتحالأيةعلى

وتأثهـبف!ربالقيروانوتعلمنشأالذي،الفارسيبهرامبنرستمابن

الأباضية،دعاةمنو!انسعيدبنسلمةلدىأصولهفالتمس،الخوارج

للأستزادةالبصرةإلىرحلالأباضيالمذهبفيالتفقهجؤمنهورغبة

منواحداواضحي،بالقيروانوأقامالمغربالىعادذلكوبعد،والإفاضة

هوأصبحالخطابأبيموتوبعدالخطابلابيالايمنوالذراع،العلمحملة

الخوارجثوراتعنبعيذاي!نولم،المغربجؤللاباضيينبهالمعترفالامام

نأويبدو،الخطابأبوقادهاالتيطرابلسثورةفيشاركفقد،الإباضية

افريقية،صوبوجههييممانبهحدامماافريقيةفيترصده!انتالعيون

نشرفيالحريةفيوأملال!ؤمنطلباالأوسطبالمغربتاهرتإقليمالىفاتجه
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إقليمقاطنيأنهوبالنظرالجديرالأمرأنعلى،الأباضيالمذهبتعاليم

الدعوةمهدطرابلسلمنطقةأصولهمترجعومطماطةوزواغةلواتةمنتاهرت

عبدبهاليحلالمناطقاصلحتاهرتمنطقةفأمست،ذ!رنا!ماالإباضية

الأباضي.بالمذهبالتعريففيممهدفالم!ان،رستمبنالرحمن

جماعةولجأ،الأوسطالمغربقبائلمنالرحمنعبدأتباععددت!اثرولما

منجماعةإلىبالإضافة،للأباضيةالصفريةمنمرتدينإليهالصفريةمن

فيوذلك،مذهبهممعتقارباالأباضيالمذهبفيوجدواالذينالمعتزلة

اجتمعتأنوبعد،المعتزليالف!رأر!انأحدالمنزلتينبينالمنزلةموضوع

سنةبالإمامةرستمبنالرحمنعبدبايعواالجماعةلهذهالقوةأسباب

الناشئةالدولةلهذهحاضرةإقامةالأمرواستلزم،م-777اهـ/06776

والبزنطي،الرومانيالعصرإلىترجعقديمةمدينةمنبالقربموقغافاختار

وسطتقعحيثالمدينةلهذهسليمااختياره،و!انتاهرتمدينةواختط

مناليهاالوصوليم!نلا!ماالحمايةعنصرلهاي!فل،مماالجبال

،ثمالناحيتينهاتينمنحصينةبذلكوهي،بسهولةالغربأوالشرقناحية

الصحراءوبجنبينهاالطريقأنأي،سهلا!انالجنوبمناليهاالمدخلان

،هذانفوسةجبلفيبالاباضيةالاتصالمنلاهلهايم!نمفتوحاكان

فهي،للعمارةقابل،الارضخصب!ثيرالمياهالهواءجيدالمدينةموقعأنفضلا

انواعبمختلفتمتليءالتيوالبساتين،الغروس!ثيرةزراعيةمدينةبذلك

و!ما،الآفاقفيصيتهاذاعنشطةتجاريةمدينةنفسهالوقت،وفيالثمار

الناشئة،المدينةهذهنواةهوالمسجد!انالمدنبناءجؤالإسلاميةالعادةجرت
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مسا!نهمالناساختطثم)1(والمريدينالاتباعتوافدمر!ز!انتالتي

.ابواباربعةلهبسورالمدينةواحيطت،والأسواقالحماماتوانشئت،

عهدعليالمدينةازدهرتأنالاسلاميةالحضارةدائرةاتساعوادي

أنحاءجميعمنوالطلبةوالعلماءللتجارمجمعاصارتحتي،الرستميين

الصغيربالعراقتعرفجعلهامما!بيرةلثمهرةوا!تسبت،الاسلاميالعالم

نأولبدو)2(والنحلوالمللالأجناسبمختلف-الصاخبةالعراقببلادلهاتشبيها

إباضيةلهدانتأنلدرجةالقدوةوصلاحالحجةقوةمنبلغقدالرحمنعبد

يقومدعوتهمومبدأالخوارجف!ر!انولما،الفرهذا!عبةالبصرة

تخضعلاأن،يجبالتيالإمامةفيالوراثةمبدأعنوالبعد،الشورىعلى

والشجاعة،والعلمالأخلاقهيثلاثأمورفيتنحصربلعنصريةآولعصبية

بعدوخاصة،فيهيعيشونالذيالواقعوبينادعوامابينخلافاهناكأنإلا

جؤرستمبنالرحمنعبدبنالوهابعبدابنهخلفهفقد،الرحمنعبدموت

ذلكجؤالسائدالعرفتغلبحيث،ماهـ/68784سنةالامارةأوالإمامة

بعضخرو!إلىأدىمما،والعقيدةالمبدأعلىالملكتوريثوهوالوقت

باسموعرفواالوهابعبدبايعتالأغلبيةل!ن()الن!اريةالمنشقين

قاملهذا،الرستميالبيتفيذلكبعدالأمامةوانحصرت،هذا(الوهبية)

تاهرتفاعتزلوابالن!اريةعرفواوالذينالوهابعبدإمامةعلىالمنشقون

وه!تا،فندينبنيزيدزعامةتحتحولهاأما!نفيوعاشوا،العاصمة

نأعلى،المستقلةبدولتهمعهدهمأولفيالإباضيةجماعةانقسمت

اغتيالأرادوابل،فحسبوالحجةالرأيجؤالمخالفةعنديقفوالمالن!ارية

691،صا،جالبيان:عداري،ابن9وركةالاباصيهطبفاتةالدرجيني2،736،صوالممالص،حلصالمسا:البكري()1

17،صه!ندلسواالمغربتاريخ:!ؤلعباديمختاراحمدا()2
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زعيمهمهذاجراءمنوقتلبالفشلباءتمحاولتهملنالوهابعبد

.)1(فندينبنيزيد

الىتاهرتتر!وابل،الن!اريةنهايةفندينابنمقتلي!نولم

عبددونإمافالأنفسهمواتخذوا،نفوسةجبلفيمقامهمواتخذواطرابلس

بتأييدحظواأنهمالمرجحومن،رستمبنيدولةعلىوانشقوا،الوهاب

وشتصر،الأغالبةمعصراعفييدخلالوهابعبدجعلالذيالأمر،الأغالبة

عبدجعلالعقائدياستقلالهمعلىنفوسةأباضيةإصرارل!ن،عليهم

عهدفيالرستميةالدولةوامتدت،إمافالأنفسهماختاروهبمنيعترفالوهاب

شرقانفوسةوجبلطرابلسأحوازمنفشملتواسعاامتداداالوهابعبد

لدرجةالامتدادهذابهاوأدي،جنوباالصحراءاعماقواليغرياتلمسانالي

بنالوهابعبدعهدفيالاستقلالمنقدرطرابلسلاقليماصبحأنه

بالامامة.،وتلقبوارعيتهمقبلمنيختارونصارواولاتهبعضانبل،رستم

الذيأفلحابنهخلفهوم08اهـ/884سنةرستمبنالوهابعبدتوفي

الوراثةمبدأيرفضونموقفهمعلىالناريةواستمر،بشجاعتهعرف

الخطابأبيبنالسمحبنخلففيهاهزمحربفيمعهمفدخل،أساسئا

ظلتفقدالعقائديةالخلافاتهذهمنالرغموعلى،الناريةإمامالمعافري

سنةأبيهوفاةبعدأفلحبنب!رأبوفتولاها،رستمبنيداخلالإمامة

الذيأفلحبنمحمداليقظاناأبوأخوه5بعدمنثمم)3(،هـ/228852

وتعتبرفترةم.،-598هـ/281498سنةتوفىحتىسنةأربعينقرابةحى

البيتأفرادبينالخلافدبأقلبثوماطويلةاستقرارفترةح!مه

12.-181كصالسابق:المرجعالرازقعبدسماعيلامحمود:وراجع،44كصالرستميينالأئم!اخبارالصغير:ابن()1

..13صالخوارح:الرازقعبدإسماعيلمحمود6،اصالرستمييناخبارالأئمةالصغير:ابن)2(
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أولاديدعلىفتلالذياليقظانأبيابنفيهالأمامةتنازعفقد،الرستمي

بعدمهـ/792909سنةالدولةهذهعليقضواالذينالفاطميونجاءثم،أخيه

الزمانمنونصفقرنزهاءح!مهادامأن

منالبريرلأن،البربرلديهويصادفتالخوارجآراءأنالقولوصفوة

لخوارجفا،اهبهمومذالخوارجلآراءتقبلاالاسلاميةالشعوبأ!ثر

المغربفيالخوارجحروباتسمتولذلك،والعدلالإسلامللإمامةاشترطوا

أنوالثانية،واللامساواةالجورعليتقومدولةايةرفض:الاوليبظاهرتين

انتزاعمنالبرلرمنان،بعدبهالمنوطالدورأديالخارجيالمذهب

،ولنالاستقلالاليينزعونبطبيعتهمالبرلرنلأ،الذاتياستقلال!ثم

وأن،متخلفجنسنهمبأالبرلرتصويرعليدأبتالمستشرقينأقلام

اعتناقعليبل،فحسببلادهمتحريرعليليسيعجزونجعله!اتخلفهم

سببوأن،البدويةالاجتماعيةوخلفيتهمتتماشيالتيالخوارجمذاهب

أعمالنقدان،العرقيالاختلافمنأساساتنبع!انتللعرب!راهيتهم

ميةأبنيولاةبعضمعاملةجؤالقصورأوجهعليالتسترلايعنيالمستشرقين

المنطقةس!انمنالبرلرحفائظاثارةجؤتسببتوالتي،المفربلس!ان

الدوافعهذهأنيجد،المغرببلادفيمويةالاالسياسةلدوافعالمتتبعولن

زعمحدالبرلرعليعليالعرببتفضيلأيعرقيةدوافعت!نلم

الدولة،مصالحمعالبريرمصالحتضارببسبب!انتبل،المستشرقين

تعصبا!ان،بلعرقياتعصباقومهالبنيمتعصبةت!نلمالامويةفالدولة

نفسرفبماذاوإلاالشامجندعليأساساتقومأميةبنيفعصبية،اجتماعيا

قبلمنالموفدالعربيللجندالفتوحعربوأالبلديينالعربمعاداةسبب

مرينا..!ماعبدالملكبنهشامالأمويالخليفة
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الاولالقرنخلالالمغربعاشهاالتيوالدينيةالسياسيةالتغيراتان

الاجتماعيةالتغيرات!بيرحدواليتع!س!انت،للاسلاموالثاني

ساهمفعندمالذلك،نفسهاالمرحلةوفيالمنطقةشهدتهاالتيوالاقتصادية

البرلرنجدواقتصاديااجتماعياالمغربتحريرقيوالاسلامالعروبةسياق

الاسلاميةالجيوشاليالانضمامفيوشمارعون،أفواجاالقهدينفييدخلون

هذالخدمةتحمسا،وأوفرهماخلاصاالاسلامجندأشدمنأصبحوا،حتي

التغيراتداخلرؤيتهتتمأنيجبالخارجيالمذهبظهورفانولذا،الدين

نأ،ويبقيالضيقالعنصريالمفهوممنطلقمنوليس،المنطقةشهدتهاالتي

بذورطياتهبينيحمل!انالمغرببلادجؤالخارجيالمذهبأننقول

واغتيال!ثمالأئمةخلع،وصارالعقائدحولوالجدلالنقد!ثرفقد،الخلاف

واقعاالامامةفيالخوارجمبدأعنالتخليأصبح،ثممتوارثةسنة

عجلالواحدالبيتأبناءبينوالتنافسالصراعاحتدامأن!ما،ملموسا

!بيرةدولةي!ونواأنللخوارجيقدرلمهناومن،وسقوطهاالدولةبتقولض

الفاطمية.الدعوةتجابهأنتستطعلمدويلاتأسسواوانما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأداوصةد!لةثالتا:
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173(-788/!375-)!*85

)فخ(موقعةفيالعلويينهزيمةبعدالحسنبنالقهعبدبنإدريسفر

بنعليبنالحسينفيهاقتلالتيالمعر!ةوهي،ماهـ/96786سنة

حيث،راشدمولاهصحبةفيالمغرلاإلىيفرأنإدريسواستطاع،الحسن

المصريينأحدعندفترةمصر،واستقربهااليم!ةمنمتخفياسار

":ل!ثماوقالاليهماوالاحسانا!رامهمافيفبالغ،البيتلآلالمتشيعين

فا،سرهم!تممنواول،البيتآلشيعةمنفاني،نفبىس!مالتطمئن

فحسب،ادريسأمرباخفاءالمصريهذاي!تفولم،)1(ااالآمنينمننتما

وسار،بالدواب،وأمدهمامصرمنالخروجطريقراشدولمولاءلهيسربل

وودعهما)3(.طعامالهماوجدد،برقةاليمعهما

المنصور)صاحببنصالحموليواضحاأن)3(المؤرخينبعضولذ!ر

واتاهادريسبشأنعلموانه،البيتلآلمتشيعا!ان(آنذاكمصرفيالبريد

الييرشدهبمنوأمده،الطريقلهفمهدفيهمختبئا!انالذيالموضعالي

ثم،مأهـ/72788سنةطنجةاليفحملتهالبريددوابله،وقدمالمفربأرض

نزلحيث،ماهـ/73788سنةجؤوصلهاالتيوليليبمدينةادريساستقر

البرلرية،أوربةقبيلةزعيمالأوروبيالحميدعبدبنمحمدبنإسحاقعلى

بفضلإدريسواستطاع،الوقتذئاكفيالمغربقبائلأعظممن!انتالتي

08.،صوالممالصالمسالص:البكري2،4،ص،جالزيديةالأئمةثبمنا!ؤالورديةالحدائق:المحلي

.91ص918مصركص!الزيديةالدعوةأحمد:خضيريحسنكوراجع:ها.،جا،صالاستقصا:السلاوي2

091،صالزلديةالدعوة:خضيريوحسن،،13ا،صوالقضاةالولاة:الكندي3
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منقرابتهعنفضلاهذاالبرلر،نفوسفيوتأثيرهوبلاغتهفصاحته

المناطقفيالإسلامنشرمنويتم!ن،حولهالأنصاريجمعأن،ف!الرسول

بعد.بهاانتشرقدي!نلمالتي

روذ!،عشيرتهجمعأنالحميدعبدبنمحمدبناسحاقيلبثولم

فبايعوهوعلمهودينهفضلهجؤوأطنب،الرسولمنوقرابتهإدرس!نسبلهم

أ!برقبائلمنو!انتأوربةقبيلةبايعهممنو!انهـ،هـ/172788سنة

وزواغةزناتةقبائلبايعتهثم،وقوةبأشاوأشدهاالأقصىبالمغربالبرير

الآراضيشملتحتىبلادهرقعةوامتدت،شو!تةفقويتوغيرهاوم!ناسة

وتشمل،الأطلسيالمحيطإلىالقيروانغرييزناتةقبائلفيهاتقيمالتي

.)1(والأقصىالأوسطالمغرب

الدولةهذهلازدهارطيبةفرصةالأقصىالمغربموقعأتا!وقد

الذيالأمرالطريقووعورة،العباسيةالخلافةحاضرةعنلبعده،ونجاحها

!انتالتي،النائيةالأطرافتلكإلىبدعوتهمالفرارعلىالعلويينشجع

للخلافة.المعارضةوالمذهبيةالسياسيةللقياداتمسرخا

وليليو!انت،الناشئةلدولتهقاعدةوليليمدينةمنادرش!اتخذ

بخصبوتمتاز،مغرييةمدنعدة،تتوسطرائجةوسوقاهاماتجاريامر!زا

عنصريؤمنالذيالحصينموقعهاعنفضلاهذا،الغزيرةومياههاأرضها

اتخاذحاضرةاليتطلعأنلبثماالفهعبدبنادرس!أنبيد،لدولتهالحماية

بلادفيالمستقلةالدولمؤسسيلأنفقطليس،وليليمنبدلالدولتهجديدة

فيادريسرغبةأيضا،وانمافحسبالجديدةالمدنتأسيساعتادواالمغرب

القبائلولاءضمنأنيعدلاسيما،وزعيمهاأوربةقبيلةنفوذمنالتحرر

/6كصه2،جالورديةلحدائقا؟8،المحلي0صا997،ص2،جوالممالصالمسلص:لبكريا،31صا31االمصدر،صنفس(1)
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القبائلجميعلتصبحمتوازنةسياسةانتهاجبالام!انوأصبح،الأخري

بينسبونهرفروعأحدعليفاسمدينةواختط،العلويالامامطاعةفي

مدينةانشاءانوالواقعالمدينةاسماشتقومنه،فاسبوادي،يدعيجبلين

نااليذهباوالجزنائي)1(زرعابيفابنالمؤرخينبينخلافموضعفاس

فاسمدينةاختطالذيهوعبدالفهبنادريسبنالثانيادريس

عندماالقهعبدبنادريسانالابار)2(ابنيذ!ربينما،ماهـ/29808سنة

البرلر،قبائلعليهفاجتمعت،وليلينزلماهـ/73788سنةالمغربدخل

ابنعنفينقل)3(القلقشنديامافاسمدينةلهوبنو،انفسهمعليفقدموه

بعدوةوتعرف،عبدالفهبنادرس!احداهمابنيمدينتاقفاسانالمغرليسعيد

)4(بروفنسالويريالقرولينبعدوةوتعرفبعدهالأخرياوبنيت،الاندلس

مدينةفيضربدرهماحداهاالادرش!يةالعملاتمنقطعتينعلياستنادا

م108هـ/ا8هسنةفيفاسمدينةجؤضربوالآخر،7.اهـ/980سنةفاس

ادرسىعصرفيالمدينةهذهوأن،مم.اهـ/397سنةقبلتأسستالمدينةأن،

أدرش!نظرالأنو،صغيرةبريريةمدينةانهامنمنأ!ثرلاتبدو!انت،الأول

منالغرباليالواقعالجزءفيالآخرهوبنيفقدبالتجديدمولعا!انالثاني

بعدوةبعدفيماعرفتثم،العاليةاسمعليهااطلقجدبدةمدينةفاس

للتش!يكغيرقابلماديدليلعليلاعتمادهوجاهتهلهالرايوهذا،القرولين

يئاكأسزهرة!تاب:عليالحسنابو،،الجزناثيبعدهاوما23كصالمطرباللأنيس:زرعابيابن(1)

ومابعدهااا،صالجزائر2291،بلالفر/نشرهفاسمديتةبناء

كصههاء،جلسيراالحلةا:الأبارابن()2

2+اهـص،القاهرة!دارالكتبالانشاصناعةيئالأعشي:صبححمدالعباسا،ابوالقلقشندي)3(

.3صا،صواذندلسالمغربفي:الاسلامبروفنسالليفي)4(
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نماأنبعدلهالناسومحبةإدريسخطرتفاقمالرشيدهارونخشي

منه،التخلصعلىفعمل،افريقيةغزوعلىعزمقدادريسأنعلمهالى

لبعدرأيهعنعدلل!نه،عليهللقضاء!ثيفجيشإنفاذوف!رفي

عنالمستقلةالرستميةالدولةووجود،ناحيةمنالطرلقووعورةالشقة

إفريقية،أحوالاضطرابعنفضلاهذا،أخرىناحيةمنالعباسيين

بأنالبرمييحيىعليهفأشار،فيهاالبرلربثوراتالمهالبةولاتهاوانشغال

سليمانالرشيدفبعث،ويغتالهعليهيحتالبالدهاءمعروفبرجلإليهيرسل

ب!تابوزوده،المهديالخليفةمواليمنو!ان،بالشما!ويعرفجريربن

إلىوالسيرولايتهحدودباجتيازالواليهذالهفاذن،افريقيةعلىواليهإلى

البيت،لآلمتشيعبأنهوتظاهر،بإدريسالتقىحيثالأقصىالمغرب

أنهوقيل،لقتلهالفرصةالشماختحينثم،اليهوقريهوأ!رمهفاختصه

و!ان،سنونجؤسمهأنهوقيل،بالطيبمملؤةقارورةفيالس!الهدس

ولما،مسموفاعنئالهقدمأنهوقيل،ولثتهأسنانهجؤلمأمنيش!وإدريس

ف!تب،الأغلببنابراهيمإلىهارئافرغرضهتحقيقمنالشماختحقق

ف!افأ،ماهـ/77397سنةعبدالفهبنإدريسباغتيالالرشيديخبرإبراهيم

1(.وأخبارها)مصربريدبتوليتهالشماخالرشيد

وضعتحتىأشياعهفانتظر،!نزةتدعيحاملأمةلإدريسو!ان

وهويعتبر،حولهفالتفواإدرش!،اسموهذ!زاولدابشهرينموتهبعد

الادارسة.لدولةالحقيقيالمؤلسس

سنةالبرلربايعه،عمرهمنعشرالحاديةالثانيإدريسبلغلما

زناتةبينهاومن،المغربقبائل!افةبايعتهثم،وليليبمدينةماهـ/88308

.141يصالمغربتاريخمعالمةمؤنسحسين،01.صاجء،السيراالحلةالأبارابن1()
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الإسلا!المغربتال!201

الخوارجمحاربةجؤجهدهالثانيإدرس!و!رس،)1(،وصنهاجةوأوربة

بهميلحقانواستطاع،الناشئةلدولتهتهديدايش!لونالذينالصفرلة

بنإبراهيمأرادوقد،باسمهالس!ةوضرب،!ثيرةمواقعجؤالهزيمة

فرتهعنتراجعل!نه،الثانيإدريسمحاربةالأغالبةأميردولةالأغلب

صلةمنالثانيادريسبهيتمتعلماالف!رةهذهإبعادعلىاتباعهعملفقد

السادسةجؤوهومهـ/313838سنةالثانيإدريسوتوفى،!*بالرسولقريى

هذاأمراءانقسمعهدهوفيإدرش!،بنمحمدابنهفخلفهعمرهمنوالثلاثين

آزمور،بمدينةإدرش!بنعيسىعليهخرجحيث،أنفسهمعلىالبيت

عمرأخيهالىفتب،فأبىطنجةصاحبالقاسمباخيهمحمدفاستعان

الهزيمة،بهوأوقعالبرلرمنجيشرأسعلىعيسىلقتالوسارلأمرهفامتثل

بجيشها)2(.ال!ثزيمةفأحلطنجةعلىبالزحفأمرهثم

محمدبنعلىابنهفخلفه،مهـ/221836سنةمحمدتوفىأنيلبثولم

ولم،طالبأبيبنعليلقبوهوبحيدرولقبعمرهمنالتاسعةفيو!ان

الذيمحمدبنعليعهدفيالإدارسةدولةعن!ثيرأالمؤرخونلنايذ!ر

م،هـ/334984سنةتوفى

واتسعت،سلطانهامتدالذيمحمدبنيحيىأخوهخلفهحالأيةعلى

وقصد،فاسعمرانازدادفقد،فاسمدينةشأنأيامهجؤوعظم،دولته

فابتني،بسا!نيهاضاقتحتي،والأندلسالمغربأنحاءمنالناساليها

وانشئوالفنادقبالحماماتبتزويدهاواهتم،خارجهاأرباضعدةيحيي

منفاسوجامع،الفهريمحمدبنتفاطمةالسيدةيدعلىالقرويينجامع

27ص،23المطربالانيس:زرعابي،ابن97،صهالمسال!:لبكريا(1)

97.608،ص2جوالممالص،المسالص:البكري)2(
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أولمنوالدراسةللعلممر!زاأصبحوقد،المشهورةالإسلاممساجد

وفاتهوبعدالدنيا)1(جامعاتأقدموهو،جامعةإلىذلكبعدتحولثم،نشأته

و!انمحمدبنعليبن،إدريسبنمحمدبنعليبنيحيىالحىتولى

تخمدريثما،الأندلسبعدوةفاختفى،العامةعليهفثارتالسيرةسيئ

الذي،سهلأبيبنالرحمنعبدواستولى،بموتهأخبارهوانتهت،الفتنة

إلىيحيىزوجةف!تبت،فاسمدينةعلى،عليبنيحيىعلىالثورةتزعم

لإخمادالحضوراليهوطلبت،الريفصاحبإدريسبنعمربنعليأبيها

بنمحمدعقبمنالملكوانقطع،عليهاواستولىفاسإلىفجاء،الثورةهذه

أخرىتارةالزاهدإدرشىبنالقاسمعقبفيصبحوأ،الثانيإدرس!

بنعمربنعليطاعةفيالأدارسةحاضرةفاسأهلدخلأنيلبثول!أ

منفترةالبلادهذهجؤأقدامهوثبتت،المغربمنابرعلىلهوخطبإدرش!

الصفرية،الخوارجزعماءأحدالفهريالرازقعبدعليهثارحتى،الزمن

إلىإدريسبنعمربنعليففرفاسمدينةمنالقريبةالبلادأهاليوتبعه

أوربة.قبيلة

ويعرفادريسبنالقاسمبنيحيىالىبعثوافاسأهلمنفريفاأنعلى

علىبايعوهاليهموصلولما،بلدهمإلىالحضورمنهيطلبون،بالعوام

منالخروجعلىوارغمه،الفهريالرازقعبدلحربوقتهففرغ،الطاعة

أهلمنبهانزلمنوجميعأهلهاوبايعهيحيىفدخلها،الأندلسعدوة

القاسمبنيحيىواستمر(قرطبةمدينةربضإلى)نسبةالريضيينالأندلس

م.09هـ/2934سنةسليمانبنالرييعقتلهحتى،الصفريةالخوارجقتالفي

116-115ص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسين()1
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نأالصفريةوالخوارجالأدارسةبينالمستمرةالحروبأثرمنو!ان

علىوالاجتماعيةالاقتصاديةأحوالهافساءت،الأقصىالمغرببلادتأثرت

البلادوعانت،العدوةببلادالقحطانتشرمهـ/253867سنةففيسواء.حد

الأقصىالمفرببلادفيالفقانتشرتأنلبثتماو،عجافسنينسبعمن

مؤرخيشيخخلدونابنأنحتى،أنفسهمعلىالأدارسةوانقسم،وافريقية

هذهفيال!دارسةالأمراءحىونهايةمبدأيحددأنيستطعلم،المغرب

والمضطربة.الغامضةالفترة

إدريس،بنعمربنإدريسبنيحيىتولىالقاسمبنيحيىقتلولما

المغرببلادجميععلىملهوامتدالمنابر،علىلهوخطبفاسأهلوبايعه

منأحديبلغفلم،الإدريسيالبيتأعلامأبرزمنيحيىو!ان،الأقصى

ظهرحتى،السلطانوبسطةالملكسعةمنالرابعيحيىبلغهماالأدارسة

نفوذهممدواالذين،الهجريالثالثالقرنأواخرفيإفريقيةفيالفاطميون

سنةوفي،وخلفائهالمهديالفهعبيدعهدفيالأقصىالمغرببلادفي

قائد)حبوسبنمصالةبقيادةالأدارسةدولةالفاطميونغزامهـ/003139

أمامالأدارسةبجيوشالهزيمةوحلت،تاهرتوفتح(المهديالقهعبيد

فيهايتعهدالطرفينبينصلحمعاهدةبعقدالأمروانتهى،الفاطميين

نفوذامتدوبذلك،الفاطميالمهديومبايعةالأموالبعضبتأديةالأدارسة

بواسطةعليهبالقبضيحيىأمروانتهى،الإدارسةبلادإلىالفاطميين

سنة،عشرينبعدسراحهأطلقحتىوحبسالريفبلادفيونفيالفاطميين

مرو.هـ/33145سنةالمهديةفيوماتافريقيةفقصد

القائدولىالأقصىالمغربفيالأمورمقاليدعلىالفاطميونقبضولما

تدملمولايتهأنبيد،فاسعلىالتاميريحانحبوسبنمصالةالفاطمي
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013سنةبالحجامالمعروفالقاسمبنمحمدبنالحسنعليهفثار،طويلا

طاعته،فيودخلواالناسفبايعه،ريحانوقتلفاسعلىواستولىمهـ/229

بنموسىمحاربةجؤالحجامشرعثمالبلاد.منجاورهماإلىنفوذهمدثم

الأقصىالمغرببلادسائرمصالةولاهالذي،مصالة(عم)ابنالعافيةأبي

الحجامفيهاقتلمعاركبينهماودارت،البلادهذهغزوعلىإياهلمساعدته

.المغربببلادالأدارسةملكعلىموسىواستولىمهـ/231249سنة

ودخل،الفاطميينطاعةخلعأنيلبثلمالعافيةأبيبنموسىأنعلى

-هـ/35129.-003)الأندلسجؤالأمويالناصرالرحمنعبدطاعةجؤ

وارغم،سبتةعلىواستولى،الأقصىالمغربامتلاكجؤطمعالذيهـ(619

المهديالفهعبيدعلمولما،بلادهمنابرعلىلهالخطبةاقامةعلىموسى

صاحبيصليتبنحميدبقيادةمقاتلآلافعشرةمنجيشئاأرسلبذلك

مدينةمنموسىبفرارالحربوانتهت،حبوسبنمصالةأخيوابن،تاهرت

عبيدوفاةبعدقتلآنيلبثلمول!نه،قوادهأحدحميدعليهافولىفاس

وبإبنهبرأسهبعثالذيالثوارأحديدهـعليهـ/322339سنةالمهديالقه

الناصرالرحمنعبدإلىبدورهأرسلهالذي،العافيةأبيبنموسىإلى

استردأنلبثما1(.ثمجديد)منالمغرببلادفيللأمويينوخطب،بقرطبة

وضريتالقائمللخليفةفيهاوخطب،أخرىمرةفاسمدينةالفاطميون

القاسمبنالحسنووقىبر،بنأحمدواليهاعلىوقبض،باسمهالس!ة

ب!ربنحمدأسراحأطلقحتىالمدينةهذهعلىولايتهواستمرت،اللواتي

متنرابهاوأقامفاسإلىفسار،مهـ/335469سنةالمهديةفيمحبسهمن

فاس.أمرةوتولىالقاسمبنالحسنخلعمنتم!نحتى

18.ص2ج،والممالصالمسالص:1(البكري)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الجيوشمنفرعندماالعافيةأبيبنموسىأنذ!رهيجدرومما

،خطرهواستفحل،اليحايحصنإلىلجأ،ذ!رناأنسبق!ماالفاطمية

بعدابراهيمابنهخلفهثم،المغربشمالجؤللأمويينالدعوةينشروبدأ

المغرببلادفيللأمويينالدعوةجؤالعافيةبنيعائلتهواستمرت،وفاته

عافاوأربمينمائةح!متأنبعد،مهـ/363739سنةحتىالأقصى

حتىالمغربأطراففينفوذهماستمرثم،اهـ(0هـ/03/179-44553)5

تاشفين.بنيوسفعليهمقضى

ولم،الريفبلادإلىالأدارسةدولةتحولتالفاطميللضفطونتيجة

أبيبنموسىطردهمحتى،فاسفيبهتمتعتالذيبالاستقلالهناكتتمتع

موسىفروعندما،والأوسطالأقصىالمفربيينفيبالنفوذواستأثر،العافية

القاسمإلىالمغرببلادفيالسلطةانتقلت،الصحراءإلىالعافيةأبيبن

وبايع،بفاسالأدارسةأمراءآخرإدرش!بنمحمدبنالحسنأخوى!براهيم

،فاسعداالمغرببلادأ!ثرملكالذيالحسنبنالقاسمالبلادهذهأهالي

حتىالشيعيةالدعوةنشرفيوأخذ،لإمارتهمقزاالنسرحجرقلعةواتخذ

أنهبيد،القاسمبنأحمدالعيشأبوابنه،فخلفهمهـ/337489سنةتوفى

الفاطمييندعوةوقطعال!ندلسفيالأمويينإلىدعاأن،العيشأبويلبثلم

عبدطمعثم،سجلماسةحتىالأقصىالمغرببلاد!افة!ؤنفوذهوانتشر

قدو!ان،سبتةإلىوضمهاالعيشأبيمنطنجةامتلاكفيالثالثالرحمن

نأبعدالاذعانإلىاضطرول!نه،العيشأبوفأبىقبلمنعليهااستولى

،الخناقعليهوضيقا،حاصراهواسطولأجيمثتاالأمويالخمليفةإليهأرسل

سنةالعيشأبوتوجؤحتى،الأقصىالمفربببلادالأموييننفوذفزاد

.مهـ/348959
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ويلقب،!نونبنالقاسمبنمحمدبنالقاسمأبوالعيشابوخلف

عبدمعسارحين،المغرببلادعلىاستخلفهالذيماالعيشأباأخاه،ب!نون

الأمراءآخرالقاسمو!انالأندلسفيالفرنجةلجهادالناصرالرحمن

الفاطميين.أيديعلىدولتهمعهدهفيزالتالتيالأقصىالمغربفيالأدارسة

اتسمت،الأندلسفيالأمويةبالدولةالأدارسةعلاقاتأنالقولوصفوة

عصرجؤوالعداءالودبينترأوحتلنها،الإمارةعصرطواللعداءبا

فيالأمويالفاطميالصراعمنالإفادةالأواخرالأدارسةحاول،والخلافة

انسحابأنبيد،عروشهمعلىوالحفاظنفوذهملاسترداد،الأقصىالمفرلا

الأندلس،لأمويسائغةلقمةالأدارسةتركمصرإلىالمغربمنالفاطميين

الأقصى.بالمغربدولتهمإسقاصلفيوسغايدخروالمالذين

،تلمسانإلىالأقصىالسوسمنالمغربببلادالأدارسةحىامتدوقد

وقد،الأقصىالمفربببلادالبصرةثمفاسمدينةمل!همحاضرةو!انت

-/788)172سنينوثلاثقرنينح!مواأنبعدح!مهمزال

م(.859/هـ375

قولةمر!زيةح!ومةإقامةفيالأدارسةنجحفقدأمرمني!نومهما

الوحدةهذهبفضلواستطاعوا،جنبإلىجنباوالبرلرالعربفيهااشترك

إسلامإتمامبقصد،المقدسالجهادحر!ةإلىأبصارهمييممواأنالشاملة

بقاياعلىوالقضاء،الشاذةالعقائدمحاربةعليالادارسةعمل!ما،البلاد

علىفانقضوا،عمىالأ،المغربقبائلبينالمنتشرةواليهوديةالنصرانية

،تلمسانحتىشرفاوتوسعوا،الإسلامحظيرةالىيردونهمالمصامدة

منطقةحتىوفاسم!ناسإقليموعلى،الريفإقليمعلىنفوذهموبسطوا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وماسة،وشالة،وتامسنانفيسبلادفتحت!ما،الأوسطالأطلس

مذهبأنالا،زيديةشيعيةدولةالأدارسةدولةأنمنالرغموعلي،ا.وتادلة

عنالاولادريسقال،فقدالدولةهذهجؤالواضححضورهله!انمالك

اليمردهذلكولعل،"!تابهوقراءةمذهبهباتباعأحق:"نحنمالكالامام

السنة.أهلومذاهبالزيديالمذهببينالتقارب

فقد،البلادتاريخفيجديدعهدفاتحةفاسمدينةتأسيسىو!ان

منوالتجارالعلماءيؤمها،الإسلاميةالعربيةللثقافةرئيسئامر!زاأضحت

مدارسمنالثقافيةالمؤثراتتتلقىفاسمدارسوبدأت،وصوبحدب!ل

القطرذلكربوعفيالعلموتبثالمستقلةشخصيتهات!ونوأخذت،القيروان

بتأييدهمالعلميةالحر!ةهذهيشجعونأنفسهمالأدارسةو!ان،النائي

البلادفيالعربيةاللغةنشرفيالفضللهم!انإذ،والعلماءللعلموتشجيعهم

نأبعدمل!همزالالأدارسةأنمنالرغموعلىالبرلر،لغةمحل!احلالها

العالمخدمةجؤأسهمواأنهمإلا،ونيفالزمانمنقرنينمنأ!ثرح!موا

غربفيالإسلامانتشارفيعظيمبدوروقاموا،الأقصىالمغربفيالإسلامي

.السنغالحوضجؤالإسلامنشرفيالفضلإليهمويعزيإفريقيا

4،صالصحراءتجارةمراحزاهم:خضيريحسن
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الأدنيالمفوبفيالأغالبةددلةوابقا:

-182(!3*6/008)،8.*-

901

الحىنظمفيجديدةتجرية،إفريقيةفيالأغالبةدولةقيام!ان

بولايةالانفرادفيالمغربمنرجلإلىالخلافةتعهدالأولىوللمرة،الإسلامية

إلى،المالمنقليلنظيرمبلغفيمستقلشبهح!فاليح!مهاولاياتهامن

الدولةهذهوتنسب،العباسيةللدولةوالولاءالطاعةعلىبالبقاءالتعهدجانب

العباسيالخليفةو!ان،التميميسالمبنالأغلببنإبراهيممؤسسهاإلى

م765اهـ/48سنةافريقيةعلىالأغلبأباهولىقدالمنصورجعفرأبو

وسحق،ناحيةمنالخوارجوالبرلرالعرببينالمنازعاتعلىالقضاءبغرض

1(.)أخرىناحيةمنواليمنيةالمضريةبينوالاضطراباتالفتن

و!ان،والخوارجالعباسيةالدولةرجالبينالصراعفيالأغلبقتلوقد

أصبحأبوهقتلفلما،تميممنقومهمعالزابإقليمفيمقيقاإبراهيمابنه

الدنيارجالمنو!ان،ذ!يانشيطاشائاو!ان،الزابعلىوالئاهو

بهعجبأ،بالحروبالتدبيروالدرايةوحسنوالسياسةالعلمجؤالأفذاذ

توسطالذيهوهرثمةأنويبدو،وفصاحتهوذ!ائهلنشاطهأعينبنهرلفة

أعيتهاقدالعباسيةالخلافةو!انت،الأغلببنوإبراهيمالرشيدهارونبين

فيعليهاالمحافظةمنمضنيةجهودبعدوتم!نت،إفريقيةشأنفيالحيلة

الأغلببنابراهيمأنفضلاهذا،عنهاالخوارج!بعادوالجماعةالسنةاطار

الانفرادإلىنفسهوطمحت،للولايةأهلانفسهيرىطموخاشاتاكان

مامعطموحهواتفق،العباسيللبيتالولاءعلىبقائهمعإفريقيةبشئون

7-ا68صاجالسيراء،الحلةالأباز)1(ابن
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أمينةيد!ؤافريقيةأموروضعمنإليهتسعىالعباسيةالخلافةا!انت

بينالاتفاقتمالأساسهذاعلى،عليهانفقاتهات!اليفمنوتستريح

(1الرشيد)وهارونالأغلببنإبراهيم

عاصمةلت!ونحصينةقاعدةاتخاذعليالاغلببنابراهيمعول

وعسرية،سياسيةحاضرةبمثايةتوناناختيارها!ؤوراعي،لدولته

مدينةماهـ/84608سنةجؤوأسسالقيروانجنوبموقععلياختيارهفوقع

هذه،ولحانتالقديمبالقصربعدفيماعرفت،ثمالعباسيةاسمعليهاأطلق

وحاشيتهخدمهومسا!نبيتهواهلالأميرقصورفيها،مت!املةالمدينة

المسجد!انحيثجدوالمساالأسواقجانبالي،هذاجندهومعس!رات

وسطيقعو!ان،المدينةتخطيطمحاورمنرئيسيامحورايمثلالجامع

للمدينة،الواقيالدفاعخطيمثلمنيعبسورشامخالمدينةواحيطتالمدينة

المدينة،منوالخروجالدخولفيالجيدالتحىخلالهمنويم!ن

اتخاذعليحرصدولتهعنالدفاعاطاروجؤ،منهاجزء!لعليوالسيطرة

ضرورةالأغلبابنورأيالجانبمرهوبةدولتهتظلحتيقويجيش

منجيشهفاصطفيوالولاءبالطاعةلهيدينون،بهخاصجندعليالاعتماد

.السودانمنخاصاحرسالنفسهواتخذ،والصقالبةالمستعربةالبرلر

فثار،الأولىسيرتهاالىوعادتالمغربربوعجؤالثوراتاندلعتأنتلبثولم

عنوهو،ال!نديالرحمنعبدبنحمديسيدعيالعربأبناءمنرجلعليه

قائذاالأغلببنإبراهيمإليهفبعث،م208اهـ/86سنةتونسمدينةعرب

فحلت!بير،جيشفيالعامريالرييعيمجالدبنعمرانيدعىقوادهمن

وتتابعت،تونسفتحعمرانوأعادال!ثيرجندهمنوقتلبحمديسالهزيمة

ص-أ،1668تونس،الكحبيالمنجياتحقيق،والمغربإفريقيةتاريخجالقيروانيالرقيق،401صهج،لكاملاالأثير:ابن(1)
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و!انتم408اهـ/98سنةطرابلسفيثورةفقامت،ذلكبعدالثورات

بنسفيانواليهممنتبرمواأهلهاأنوحدث،إفريقيةلولايةتابعةطرابلس

المسجدفيوقتلوهفهاجموه،الرابعةللمرةطرابلستولىقدو!ان،المضاء

ابنابراهيميدعى،عليهمأمروهرجلابينهممنواختارواصحابهأوقتلوا

لقيامنظزانصابهاوفيالأموريضعأنيستطعلمانهبيد،التميميسفيان

حملةبتجريدالنزاعهذاالأغلببنإبراهيموأنهى،1(والأبناء)العرببينالنزاع

بينهم.الصلحوعقدالقيروانجؤاليهالمتنازعينوأحضرإليهمعس!رلة

!نانةأبيببنييعرفونقوموبينبطرابلسالأبناءبينوقعأنهويذ!ر

فبلغ،طرابلسمدينةالفسادعمحتى،وقتال!ثيرةحروبيوسفوبني

نأوأمرهم،الجندمنجمغاإليهمفأرسل،الأغلببنإبراهيمالصراعذلك

،بالقيروانإليهفأحضروهم،يوسفوبني!نانةأبيوبنيالأبناءيحضروا

بلادهم،إلىوعادوا،عنهمفعفافعلوافيماالعفوسألوهعليهقدمواوعندما

الثورةتلكتهدئةمنطرابلسالىالأغلبابنبعثهمالذينالجندتم!نوقد

بالطاعة،لهمتعهدأنبمدسفيانبنإبراهيمالأغلبيالواليوأقرار،بالقوة

علىثارالسنةهذهوفي،م)2(181اهـ/69سنةحتىمنصبهفيظلالذي

الأتباعحولهيضمأناستطاععصامأبويدعىشخصالأغلببنإبراهيم

إليهيرسلأناستطاعالأخيرأنبيد،الأغلببنإبراهيهـاعلىثورةويعلنها

امم1اهـ/69السنةنفسوفي،وأصحابهعصامبأبيفظفرواالجند

الذيالمماليص،اوالأغالبةالجند368ص2ج،المغربتارلخزضحلولالدحتورسعداستاذنايرجع)1(

المغربيئاستقرواالذيالعربالجندأبناءهوبالأبناءالمقصودويبدوانالأص!لب،ابنيشتريهمصان

الذينالعربمنالعربيالدمبينيجمعونواصبحواالبربركوأصبحوابناتووتزاوجوامنفتحةبعد

أيضأ.البربريالدمبينيجمعونالبربروأصبحوابناتمنوتزاوجوا،فتحهبعدالمغربيئاستقروا

.12.صاج،البيان:عذارىابن)2(
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قدمفلما،طرابلسعلىعاملاالفهعبدابنهالأغلببنإبراهيماستعمل

يخرجأنعلىمعهاتفقواثم،دارهفيوحاصروه،الجندعليهثارطرابلسإلى

حتى،!ثيراطرابلسمدينةعنيبتعدلمول!نه،منهافخرج،طرابلسمن

ف!ان،بالعطاءالبرلرأغرىأنبعدوذلك،الناس!ثيرمنإليهاجتمع

لتلكونتيجة،درهمينالراجلويعطي،دراهمأربعةيوم!لالفارسيعطي

طرابلس،علىبهمزحفالبرلر!بيرمنعددحولهاحتشدالسياسة

مدينةخارجالجمعانفالتقى،عليهخرجوابقدومهطرابلسجندعلموعندما

بنالفهعبدلجندفيهاالنصرو!ان،المعر!ةرحىودارت،طرابلس

بهامنويأمنطرابلسمدينةيدخلأنالفهعبداستطاعوه!ذا،)1(الأغلب

الس!ان.من

والدهعزلهإذ،بطرابلسطويلاالمقامبهيطللمالفهعبدأنعلى

ولخمدهوارةيرضيل!يوذلك،المضاءبنسفيانمنهبدلاواستعمل

إبراهيمواليعلىالثورةفأعلنت،هوارةيرضلمالوضعذلكأنبيد،ثورتها

البرلريةهوارةقبيلةأنذ!رهيجدرومما،م181أهـ/69سنةالجديد

منبطرابلسمنازلهاوتحيط،!ثيرةجموعذات،الأفخاذ!ثيرة!انت

هذا،العمرانمتصلةقرىنفوسهوجبلالمدينةبينو!ان،ناحية!ل

أبيلحىخاضعوأ!ثرهاالمذهبأباضية!انتالقبيلةهذهأنفضلا

الاباضد.لجةللإمامةخاضغا!انالذي،نفوسهجبلصاحب،منصور

طرابلس،بمدينةالأغالبةلحىخاضغاالقبيلةهذهبعضو!ان،بتاهرت

عليه،تعصبهمإلىأدىخلافبطرابلس،الأغالبةعاملوبينبينهموقعوقد

تابعةوجعلها،طرابلسمدينةعلىللاستيلاءالفرصةيتحينونوأخذوا

132ص6،ج،التاريخ!ؤالكامل:ا!ثيرابن(1)
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عاملمن!انوما،السنةهذهجؤعليهفثاروانفوسةجبللصاحب

جندوهزيمةثورتهمإخمادمنوتم!ن،بعسا!رهاليهمخر!أنإلاطرابلس

،هوارةقبيلةأمامهزيمتهمبعدطرابلسمدينةإلىالعودةقررواالذينطرابلس

تتعقبه،أندونطرابلسإلىأدراجهيعودالجيشتتركلمالقبيلةهذهأنبيد

1(.أسوارها)وهدمواافتتحوهاثم،طرابلسمدينةجندهاحاصروبالفعل

العباسأباابنهأرسل،الأغلببنابراهيمإلىالأنباءتلكوصلتوعندما

منتم!نحيث،طرابلسلىإفارسألفعشرثلاثةقوامهجيش!ؤ

استعانتأنلبثتماهوارةأنبيد،سورهابناءوجدد،منهمالمدينةاستراداد

ذاكإذالرحمنعبدبنالوهابعبدالإمامو!ان،الاباضيةنفوسةبقبائل

الانضمامعلىوحرضهمالبرلر،حولهوحشد/لهمفاستجابنفوسةبجبل

أبيمن!انفما،الحصارطرابلسعلىوضرب،المتطوعينصفوفإلى

ليوذلك،هوارةبابعندوقاتهلمزناتةبابسدأنإلاالفهعبدالعباس

جاءتهالاباضيةيقاتلالفهعبد!انوبينما،واحدةجبهةمنالإباضيةيواجه

عبدبنالوهابعبدمعصلحايعقدأناضطرهمما،والدهبوفاةالأخبار

طرابلسمدينةت!ونأنعلىالطرفينبينالاتفاقوتم،رستمبنالرحمن

رستم.لابنسرتإلىالسوروخار!،الأغلببنالفهلعبدوالبحر

انضمامفيالرستميينبمطالبالتسليمإلىالفهعبداضطروه!ذا

وقبل،الآغلبيطرابلسعاملنفوذعنوانسلاخهمدولتهمالىهوارةأباضية

القسمعلىالمهاجرأبيبنسفيانأقرتونسإلىالآغلبابنيتوجهأن

م!انالإمارةليتقلدالقيروانإلىسارثم،طرابلسفيبالأغالبةالخاص

.هثاكالأمروتسلم،الناسفلقيه،أبيه

12اص،إفريقياشمالتاريخ:الثعالبيالعزلزعبد،132133ص،401ص،جه،الكاملالأثيرةابن1()
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خطروهوآخراخطرايواجهانالأغلببنإبراهيمعليو!ان

بلغهفقد،شرهمليأمنعليهمالقضاءعلىفعمل،المفرببلادفيالأدارسة

نصحوهابراهيمصحابأل!نإدرس!،بنإدريسأتباع!ثرقدأنه

لمانه!ما!دالفهرسولمننسبمنلإدرش!لماالفرةهذهعنبالعدول

العداء.بمناصبةيبدؤه

لحصافةعظيفاشأوابلغقدالأغلببنإبراهيمفإنأمرمني!نومهما

شخصئامخاطبتهإلىلجأشارلمانأنتقولالرواياتبعدجعلالذيالأمر

فعمرت،ورخاءامنعصرهجؤالبلادوسادالعباسيالخليفةإلىالرجوعدون

أهل،و!ثرالظهورفيافرلقيةشخصيةوبدأت،السابلةوأمنت،المدن

.الإسلامحضارةقواعدمنقولةقاعدةإليافريقية،وتحولتالعلم

الأوللفهعبداابنهبعدهوتوليم181اهـ/69سنةالأغلببنإبراهيمتوفي

سيئلفهعبداو!ان،الأمينأخيهمقتلبعدالعباسيالمأمونالخليفةوأقره

حتىالضرائبجمعفياشتط!ما،القهزيادةأخيهمعاملةأساءفقدالسيرة

معاملتهو!انت،السنةفيدينارأعشرةلفانيةفدان!لعلىفرضأنهقيل

الخشونةمسلكبالبلاد،وسلكوالجورالظلم!ثيرمنعلىتنطويللرعية

مرضفقدطويلاالفهعبدحىيدمولم.،أبيهسننعن،وحادوالعنف

)1(.سنواتخمسحىأنبعدم816هـ/102سنةتوفيأنلبثوما

ول!نه،م816هـ/102سنةالأولالقهزيادةأخوهالأولالقهعبدوخلف

ح!مهمنالأولىالستالسنواتفمضت،رعيتهمعاملةفيالعدليتوغلم

النواحي،جميععليهفثارت،باستهتارهذرغاالناسوضاقنسبيهدوءفي

الذينوالقيروانوقابسطرابلسعداماإفرلقيةعنح!مهوتقلص

1)1(
8+.ص،\جالنفوسرياض:المالكي9،صه،جا،البيان:عذاريبن
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مهـ/702822سنهحلتأنوما،الجبايةعنهيقطعواولمبهتمس!وا

سيرته،لسوءبإفريقيةالأحوالضطريتوابتونسالثوراتاندلعتحتى

واتجه،بتونسثارالذيالطنبذينصيربنمنصورهوالمتمردينزعيمو!ان

الذيالفهلزيادةالمتاعبمن!ثيراوسبب،وحاصرهاالقيروانإلىمنها

نأالطنبذييلبثلمثم،مهـ/802823سنةهزيمتهمنالنهايةفيتم!ن

وهددت،باسمهالسةالقيروانفيوضربالقيروانوحاصرأخرىمرةعاد

ثورةوظلت،ولايتهوتضاءلتالأفولفيالفهزيادةنجموبدأالاغالبةسلطان

عامرخروجلولاالأغالبةبدولةتطيح،و!ادتعدداسنينمشبوبةالطنبذي

دلاالذيللخلافنتيجةوقتلهالطنبذيمنصورعليالجيشقائدنافعبن

وبذلك،مهـ/313838سنةفينافعبنعامرتوفيانلبثماثع،بينهما

1(.)افريقيةفيالاحوالاستقامتوخطرهممنالقهوزيادةالأغالبةدولةأمنت

فتحجؤشروعهبالخيرهوالأغلببنإبراهيمبنالفهلزيادةيذ!رومما

المسلمونو!ان،المأمونالخليفةعهدجؤم827هـ/212سنةصقليةجزيرة

فيإفريقيةعلىوإليهوشرع،فتحهايؤملونسفيانأبيبنمعاويةعهدمنذ

بنيزيدالخليفةعهدجؤال!رةالمسلمونعاودثمفشلل!ن!الأمر،هذا

الملكعبدبنهشامالخليفةعهدفيو!ذلك،بهايلبثوالمل!نالملكعبد

مو973اهـ/22سنةفيالجزيرةالمسلمونهاجم!ما،م727اهـ/90سنة

!سبمنهاالقصد!انالغزواتهذه!لول!ن،م747اهـ/03سنةفي

والفتح.الاستيلاءوليسالرومهجماتمنقواعدهموتأمينالمغانم

124ص،9ج،البيان:عذاريابن،411ص،24ج،الادبنهاية:النويري)1(
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!

بالأسطولالفائقةعنايتههيقاطبةالفهزيادةأعمالأعظمأنعلى

صقلية،جزيرةبفتحيرتبطالتاريخفياسمهجعلالذيالأمر،الإسلامي

ملاأبيهعنورثإنهثم،المتاعبلهيسببونوأصبحوا،جندهت!اثرفقد

الإسلامي،الجهادتقليديجددأنإلىنفسهفتاقتطائلةوثروةمستقزا

منالوقتذئاكفيصقلية!انتفقدسيئةالداخليةصقليةأحوالو!انت

قائدأي،بطريقيحمهاالبيزنطيةالدولةأملاكمنالرسميةالناحية

قؤةعلىيعتمد"بلاطه"العربوشمميه،بيلاتوسيسمىعس!ري

حالةفيفانوا،الماليةبمطالبهالس!انيرهقو!ان،قليلةعس!رية

الحقيقةفيالجزيرةأنأي،!لهالبيزنطيبالحىوضيقعليهتذمر

1(.)سياسيفراغمنطقة!انت

إلىالحملةبإرساليسرعالفهزيادةجعلالذيالمباشرالسببأنعلى

علىثار)فيمي("ولئ!ولأ+أ!"39"يوفيميوسيسمىقائذارومياأنهوصقلية

الجزيرةبشرقواستقلم(982-082)الثانيميخائيلالبيزنطيالأمبراطور

بالطاعةلهيدينأنمقابلالقهبزيادةيستنجدوأرسل،سرقوسةفيوتحصن

الفهزيادةدعاوقد،الجندبتسييروعجللصريخهفاستجاب،الجزيةويؤدي

ووحدانا،جماعالاعليهفتوافدواال!ثيرينجندهصقليةلفتحالأغلبابن

)1(
88.ص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسين
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الفاتحةالجيوشلقيادةواختارسوسةوميناء،تونسميناء!ؤوتجمعوا

1(.)738(هـ/213)تالفراتبنأسدالقاضيهوماليافقيها

منال!بيرةبالتلةوخرج،عمرهمنالسبعينفيأسد!انحالأيةعلى

الجنوبيالساحلعلىلر!الاا!3"مازر"ميناءفيونزلتونسمنالإسلاميةالقوة

منأخرىقوةخرجتالوقتنفسوجؤ،بالرومال!ثزيمةأوقعحيثلصقلية

يسمىالشرقإلىالجنوبيالساحلأقصىفيميناءفيونزلتسوسةميناء

البيزنطيينسلطةعلىخرجالذيالبيزنطيالقائدلنجدةوذلك"رجوسة"،

فينزلواالمسلمينأننرىهناومنذ!رنا،!مابالمسلمينواستنجد

)مازرورجوسة(.هماالجزيرةشبهجنوبمنموضعين

يسيرأنمازرموقعمنتم!نأنبعد،الفراتبنأسدعلىينبغي!ان

رأسعلىيقضيوبذلك،عليهاويستوليثي!س!أ!ع5بلرمالعاصمةالىرأشا

ء،ولء!!!ولجرجنتإلىاتجهذلكمنبدلأول!نه،البيزنطيةالمقاومة

قصريانه،علىواستولىالجزيرةوسطالىاتجههناكومنعليها.واستولى

وحاصر)فيمي(،المسلمينحليفليعينسرقوسةقاصذاشرقااتجهثم

!ثيرخلقفيههلكشديدوباءبالمسلميننزلالحصارأتتاءوفيسرقوسة

الفراتبنأسدبينهممن،المسلمينمنألوفعلىوقضىالجيشوأصاب

فقطع،قصريانةوهاجمبيلاتوسالبيزنطيالحا!موخرج،الحملةقائد

،لبيانا:عذاريابن356،ص،24ج،الأربنهاية:النويري/186ص،جه،التارلخ!الكلاملاذثير:1(ابن)

المؤرخمجلة،الفاطميةلسيادةعصرا!ؤالفكريةوحياتهابلرممدينة:خضيريوحسن،132ص،اج

98.ص10،2يناير24العدد،لقاهرةاجامعة،اتدابحليةالمصري
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سرقوسة،عنمسرعينالارتدادإلىواضطرهمالمسلمينمواصلاتبذلك

1(.حرخا)مر!زهموأصبح"مناو"يسمىمنهاقريبحصنفيوتحصنوا

فيي!نلمأمرحدثبالمسلمينأحاطتالتيالعصيبةالظروفتلكوفي

و!يلبنأصبغالبحرأميربقيادةالأندلسمنأسطولاأنذلكالحسبان

هـ/214سنةأولفيالجزيرةشوطئإلىوصل،فرغوشباسمالمعروف

القواتقيادةبنفسهوتولى،المحاصرينالمسلميننجدةإلىفأسرعم982

ثم،عليهاللاستيلاءالعدةوأعدواقصريانةالىالمسلمونواتجه،الإسلامية

واستسلم،عامادامللمدينةحصار،بعدعليهاواستولىبلرمنحوأصبغسار

فتحويعتبر،المحاصرةالمدينةجؤالحصاراشتدادبعدالبيزنطيالمدينةوالي

ي!نلمالحقيقةوفي،صقليةفيالبيزنطيينلنفوذالنهايةبدايةبلرم

والوقفاتالمراحل!ثيربطيء،سيرفاتحةإلابلرمعلىالمسلميناستيلاء

الأصواب)2(شتىلىإمتفرعبل،ساحةبصقليةغيرم!تف،والتقهقرات

حاضرةبلرممدينةاتخاذعليعولوا،صقليةجزيرةمعطمفتحللعربتملما

ويبدو،الشرقيالجزيرةساحلعليالواقعةسرقوسةمدينةمن،بدلالهم

المقامفيواستراتيجيةأمنيةعواملاليمرده!انهذاالعرباختيارأن

وجغرافيتهاالممتاز،الاستراتيجيموقعهابفضلالمدينةلهذهوقدر،الاول

!انالموقعهذاأنبيد،صقليةشئونفيأساسيادوراتلعبأنالطبيعية

)1(
وحذل!.98ص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسين

(8هه-3171)*9للا"الااء4أ9كايا5أم!أالأ"-3+أأ05،3الاا!م!كا:ول11أأك!5+510أأحالأ

75كام"م،ك!24-5.0.6819159"

حسن،ااص،7591بيروت،اللبنانيةالجامعةمنشورات،صقلية!المسلمنمروينو:ريوما)2(مارتينو

98،09صبلرم،مدينة،خضيري

اأه4(045.0)4)
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واليونانيينلفينيقيينهدفا!انتحيثالعهود،بعضفيعليهاوبالا

مشناتباسمعرفتبلرمخليجعليمستعمرةالفينيقيونوأسسمعا،

بلرماسمأن2الباحثينأحدويرجح)1(،الأمينالمرسيبمعنيأي)أ!+!"س!!الاأ(،

التسمية.هذهمنمشتق

عددوازدياد،بالجيوشبلرممدينة،ودعمالاسلاميةالحضارةاتساعوأدي

المدينةا!تظتان،الشاموبلادومصر،الأندلسمناليهاالمهاجرين

زارهاالتيبلرملمدينةشائقاوصفا3ثيودوسيوسالراهبويعطينا،بالس!ان

،شهيرة:.امدينةبقولهصقليةفيللعربحاضرةاتخاذهامنقرننصفبعد

تدفقواالمسلمينو!أنتبدووهي،وأجانباصليينمنالس!ان!ثيرة

تعدلمأنها،حتيالبحراليالشمال،ومنالغرباليالشرقمنلاستيطانها

.."الجددللمهاجرينتتسع

مفتاحجعلإذ،الإسلاميةالبحريةتارلخفيهافاحدئاصقليةفتحويعتبر

و!ان،المسلمينأيديفيوالغرييالأوسطالمتوسطالأبيضالبحرحوض

النيسةمعقلإيطالياتهديدمنهالإفادةأحسنوالو.يم!نهم

تمافاللمسلمينيستقرلمصقليةفيالأمرأنمنالرغموعلىال!اثولي!ية

الىفشيئاشيئاتحولتالبيرةالجزيرةتلكأنإلا،قصيرةفترةخلالإلا

الذينالمسلمينأعدادقلةرغم،الإسلاميةالحضارةتسوده،اسلاميبلد

مرا!زمنمر!زإلىس!ا!ع(،ول3)5بلرمحاضرتهاوتحولت،دخلوها

(1)+أع0791ولا+!:ا+ء؟ص!3أحأ1517ء13!0!م9+05لا،؟39للاء*75ك!م55ءآه"5.689،1-24"ه

ءآع9+ة+اء4كاىم4،!:+؟9*5م!كا+!اكا!!91+م5:أ117أ(05أمم!!ا!53لأكا3؟(3أم4هـكهأم59)ا

9*للا75ك!ما944.021981

وراجع:،9.بلرم،صمدينة:خضيريحسين()2

!م!س!!++:055أحأ.001.هـ05944

-)3(أ+5أ3:!ااأ+310051أأس!"لأا.70.117-عم+كا!ء9:ه.هأم!.ا،045.0

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمغربتات125

،وصوبحدب!لمنالرحلةوطلابالعلماءاستقطبت،العرييةالثقافة

فيهاظهرتحيث،الإسلاميالعربيالحىظلفيعظيفاشأوأوبلغت

الذاتي،الحىمنبنوعوتمتعت،حربيةقاعدةأهموصارت،داخليةنهضة

تقلعالذيالأ!برالثغر!انت!ذلك،افريقيةحاماسمياتبعتوإن

وباقي،الإيطاليةالشواطئعلىللإغارة،الإسلاميةالأساطيلمنه

المتوسطللبحرالأوسطالحوضجعلمما،الجزيرةفيالبيزنطيةا!لمتل!ات

وعملعاشالمدينةهذهوفي)1(،المسلمينالمغاربةرحمةتحتالتيرانيوالبحر

الإدريسي""الشريفالمشهور-الجغرافيالنورمانيدفيصقليةسقوص!بعد

"نزهةالمشهورال!تابوصاحب،أرضية!رةصنعمنأول!انالذي

".الأفاقاختراقفيالمشتاق

هـ/223سنةالأغلبعقالأبوأخوهالفهزيادةموتبعدإفريقيةامارةتولى

شيءيحدثلمعهدهوجؤ،الأغلببنإبراهيمأبناءثالثو!ان،37!م

فيالدولةأحوالوصلحتأشهر،وتسعةسنتينعنولايتهتزدولميذ!ر

ابنهفخلفه،مهـ/336084سنةتوفيحتيعدلهوظهر،سيرتهوحسنتعهده

الحثيرمنعهدهتخللتوقد،)2(م084هـ/226سنةالأولمحمدالعباسأبو

فرغأنومامنهالإمارةاغتصابحاولأحمديدعىلهأخاأنذلك،الحوادث

أميرمهـ/333837سنةغلبونبنسالمقامحتى،أخيهثورةمنمحمد

خرج!ما،الإمارةمنعزلهقدالأولمحمدو!ان،عليهبالثورةالزاب

،خطرهتفاقمالذيالتجيبيسليمبنعمرولمم48هـ/234سنةأيضئاعليه

وأمسى،الثوراتهذهعلىالقضاءالأولمحمداستطاعفقد!لوعلى

73صالمتوسص!،البحرفيالمسلمينتاريخ:مونسحسن)1(

913ص،جا،لبيانا:عذاريابن3،هص6،ج،لتاريخابلالكاملا:لأثيراابن2()
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والظاهر،بعدفتحتقدت!نلمالتيالصقليةالمدنبعضلفتحمتفرغا

تحتيتر!وهاأنيلبثوالاثم،المدنعلىيستتولون!انواالمسلمينأن

لملصقليةالمسلمينغزوأسلوبأنوالواقع،الروميةالمضادةالهجماتضغط

وفر.!رحرب!انتبلحاسفاي!ن

سنةعشرخمسحىأنبعدالأغلببنمحمدتوفىمهـ/242856سنةوفي

السيرةحسنو!انم856هـ/242سنةأحمدولدهوخلفهأشهر،ولقانية

م،863هـ/934سنةفماتطوللاالإمارةفييلبثلمل!نهالأخلاق!رلم

)1(.السنةنفسفيبدورهماتالذيمحمدبنالثانيالقهزيادةأخوهفخلفه

سنةمحمدبنالثانيالقهزيادةأخيهابنذلكبعدالأغلبيةالدولةأمارةوتولى

الغرانيق،بصيدمولعا!انلأنهالغرانيقبأبيلقبالذينم864هـ/035

ولمالسيرةبحسنيتصفو!ان،ليصيدهاإليهيخرجقصرابنىانهحتى

الغرانيقأبووتوفى،صقليةفتحمتابعةسوىالذ!ر،يستحقماعهدءجؤيقع

خلالهاعاصر،ونصفسنينعشرح!اأنبعدم874هـ/361سنة

ولايته.علىمنهم!لوأقره،والمعتمدوالمهديوالمعزالمستعينالعباسيين

بنمحمدبنأحمدبنإبراهيمأخوهالغرانيقأبيبعدالحىتولىثم

عهذاءفريقيةفيالأغالبةأمراءأطولوهوم)3(874هـ/261سنةالأغلب

ابنمنالولايةاغتصبأنهمنها،!ثيرةأموزاعهدهفيوقعتوقد،بالإمارة

ثم،أيامسوىالإمارةجؤعليهيمضولمالثانيمحمدبنعقالأبيأخيه

جنوبيأميالبعدعليم876هـ/263سنةرقادةمدينةبناءفيشرع

ودعيت،الدولةنهايةحتيللامراءمقراالمدينةهذه،وصارتالقيروان

.441ص،جا،لبيانا:عذاريابن35،.ص،جا،الكامل:الأثيرابن(1)

15.ص،جا،لبيانا:عذارةابن(2)
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،فسيرأباخيهاسوةالفتحسياسةعليالمضياليوتفرغ،الجديدبالقصر

نهائياسرقوسةوفتحوايطاليا،صقليةجزلرةفيالفتحلا!مالجيوشه

ايضااعمالهومنم)1(،887هـ/274سنةالمسلمينايديفيسقطتحيث

بنللعباسهزيمتهثمعليهثاروالأنهم،القديمبالقصربالمواليتن!يله

بيندارتالتيالحربوتعتبرم)2(،088هـ/267سنةطولونابنأحمد

منأبيهطاعةعلىخرجالذيطولونبنأحمدبنوالعباسالثانيإبراهيم

طولونابنأحمدبنالعباسأرادفقد،الثانيابراهيمعصرأحداثأهم

وحلتالاغالبةبجيشالتقيجيشفيفسار،الاغالبةدولةعليالاستيلاء

الىطريقةجؤوهوالبلدانبعضفتحاستطاعأنبعدبالعباسالهزيمة

سنةالثانيابراهيموتوفى.برقةالىقافلايعودأنالعباسواضطر،القيروان

3.صقليةفيودفنم209هـ/092

الإمارأفييبقلمل!نه،الثانيإبراهيمبنالعباسأبوابنهبعدهمنوبولع

مز!انتالحادثةهذهأنوقيل،غلمانهبيدقتلحيثأشهر،ستةسوى

تباد!عندماوحبسهعليهقبضقدأبوهو!ان،الثالثالفهزيادةابنهتدبير

زيادأالحىوتولي،الحىجؤطمغاعليهالخروجيريدأنهمسامعهإلى

،المغرببلادفيالاغلبيةالدولةأمراءآخرم309هـ/092سنةالثالثالفه

حيث،المغرببلادإلىالفاطميينداعيالشيعيالقهعبدأبووصلعهدهوفي

عقو!فياستقرقدالبيتلآلالتشيعوجد!ما،لهممهدةالأموروجد

الدوكأنفضلاهذا،الأغالبةوزراءمن!ثيروأعتنقه،أهلهامن!ثير

.15.ص،جا،لبيانا:عذاري(ابن1)

،"؟أ*ثا."هأح.أ،23-22،")2(

-178917ص،اج،البيان:عذاريابن(3)



123الإسلامىالمغربتال!

يدهفيفوقعالشديدلضعفهاالاحتضاردورفيالواقعفي!انتالأغلبية

و!ثر،الترفولللهوحبهالفهزيادةعنعرف!ما،المدنمن!ثير

سلطانإزالةعليساعدواالذين،افرادحاشيتهفيللفاطميينالمتشيعون

اجزاءأ!ثرإلىالفاطمييننفوذيمتدأنالطبيعيمنو!ان)1(،الأغالبة

السلطانأصحابالفاطميونغدام409هـ/192سنةوجؤالبلاد،هذه

مدنأ!برالقيروانمدينةمنالغربالىالواقعةالجهاتجميعفيالمطلق

بعدبأهلههاربأفرالفاطميينخطربازديادالفهزيادةعلمولما،المغرببلاد

فرارو!ان،طرأبلسإلىرقادةمدينةتار!امتاعهمنغالهوماحملأن

عنمدراربنيمتلبالمغربالمستقلةالدوللاتسلطانبزوالايذائاالفهزيادة

الدولةوقيام،القيروانعنالأغلبوبني،تاهرتعنرستموبني،سجلماسة

.المغربجؤالفاطمية

فقداستمرت،اسمياستقلالذات!انتالأغالبةدولةأنسبقمماينضح

وظلت،السوادشعارهمفان،عباسيةولايةالدولةهذهعصرفيافريقية

الاستقلالهذالبثماثم،العباسيالخليفةباسموالس!ةالخطبة

ظلفيافريقيةوعاشت،!املأي!وني!اداستقلالااصبحأنبالتقادم

قدالدولةهذهأنالقولنافلةومن،عصورهاأزهيمنعصراالاغالبة

طبيعةعلىيدلإنماشيءعلىدلانوهذاالبرلر،ثوراتمن!ثيزاعانت

،الثوراتوبالتالي،والاتجاهات،والمشاربالأنواء!ثيريالمغربس!ان

أنحائها.!ثيرمنفيالجبليةبلادهمجغرافيةهذاعلىوساعدتهم

دخلتالميلاديالتاسعال!ثجري/الثالثالقرنأواخرمنذأنهالقولوصفوة

ذويهمقتلفيالأمراءإسرافبسببالضعفمنطورجؤالأغالبةدولة

-،18218ص،جا،لبيانا:عذارىابن1()
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من.رعاياهملشئونالدولةأمراءاهمالعنفضلاهذا،اللهوعلىوالإقبال

قبائل!ؤ،الإسماعيليةالدعوةشو!ةاشتدتالذيالوقتفيأخرىناحية

فيالعباسيةالخلافةمنالعونطلبالىالفهزيادةوسعىالبرلرية!تامة

نأبيد،طائلةأموالاذلكسبيلفيوبذل،ولاتهامنواحدباعتباره،بغداد

!تئاأرسلتبأنوا!تفت،لهشيئاتفعلأنإم!انهافيي!نلمالخلافة

عدذاعزلوبالفعل،الناسمرضاةالىيسعىأنالاأمامهيجدولم،لتأييده

نأوبعد،غيرهموولى،سخطهمموضغ!انواالذين،وقضاتهعمالهمن

قرلئالي!ون،رقادةاليهوعاد،تونسفيالاقامةعلىأسلافهبعضدرج

ذلكأنبيد،جيوشهتعبئةوأعاد،أسوارهاوجدد،الزابفيالقتالجبهةمن

الشيعيالفهعبدأبيجيوشأخذتفقد،الأوانفواتبعد!ان!له

يلجأأنالفهبزيادةحدامما،الأخرىتلوالواحدةافريقيةمدنعلىتستولي

هـ/693سنةوعبيدهرجالهوجوهومعهرقادةمنفخرجمصر،الىللهرب

منقرنمنأ!ثرح!متالتيالأغالبةدولةعلىالستارليسدلم809

وأخذتالمدنوازدهرت،!بيزاتقدقاعهدهافيإفريقيةتقدمت،الزمان

لمساجدبوازدانتالإسلاميةالمدنطابعوصفاقسوسوسةوتونسالقيروان

وقصورالصناعةودوروالمواجلالماء!صهاريجالعامةوالمنشآت

.ء.والرباطاتلأمراا



الخاممىالفصل

-----------------

همؤينلفا!!عيولفاا!

-----------------لم

.المغربف!الفاطميضولضالد.

.المغربفيالفاطميضالدولضقياص.

المستقلضالبريريضالدولوقياصالفاطمييقنفوذانتهاء.

اكأدنى.المغرب!ىالصنهاجيضزيرىبثىدولضأ-

وسط.افىالمغربفىحمادبنىدولسب-
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المغوبفيالفاطميةالد!ل

7*!"*.*-!ي6*63-3!ع!!/"

4المغربفىالفاطميضالدولضقياكل.

الذيالوحيدالشيعيالتحديالمضربفيالفاطميةالدولةقيام!ان

قيادتهاجؤالعباسيةالدولةوتهددبل،تنافسقويةدولةيؤسسأنمنتمن

اتجافاالأولىنشأتهمنذالتشيعواتخذ،الإسلاميللعالموالدينيةالسياسية

منالمواليعلىاعتمدالمشرقفيالتشيعأنو!ما،العرييةللعصبيةمضاذا

بلاد!انتول!ثذاالبربر،منالمواليعلىاعتمدالمغربفيف!ذلك،الفرس

!انتالمغرببلادأنفضلأهذا،التشيعبذورلإنباتخصبةتربةالمغرب

فيهاالتشيعلدعوة!فلالذيالأمربغدادجؤالمر!زيةالسلطةعنبعيدة

تلكعلىالتامةرقابتهمفرضالعباسيينعلىالصعبمنوجعل،الحماية

فيها.العلويينوتعقبالبلاد

بنرستماسمهال!وفةمنرجلأالإسماعيليةبالدعوةالقائم!ان

الواليعلىلتغلبهاليمنبمنصورعرفالذي،حوشبابنفرجبنالحسين

الىالدعاةارسالعلىحوشبابندأبوقد،اليمنأمراءوعلى،العباسي

التشيعأنبالذ!رالجديرومن1(،)والمغربومصروالبحرينوعماناليمامة

نأالنعمانالقاضيفيذ!ر،طويلوقتمنذالمغرببلادإلىطريقهعرف

أحدهطداعيينالمغربإلىأوفدم(765اهـ/48)تالصادقجعفرالإمام

بورأرضالمغرب"ان:لهماوقال،سفيانبأبييعرفوالآخرالحلوانييسمي

جؤ!تامةقبيلةإلىفذهباالبذر")2(،صاحبيجيءحتىواحرثاهافاذهبا

النفوذسرورالدينجمالومحمد76،ص،الرابعالقسم،الثالثالمجلدالعبر،:خلدونابن(1)

.اا-ه133ص،اليمنجؤالزيديةالدولةقيام::خضيريحسن62،ص،العربجزلرة!ؤالفاطمي

-26.92ص،الدعوةافتتاح:النعمانالقاضي)2(
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لآلطاعةالناسبينالدعوةينشرانوأخذا(،وسوف)مراغةللدتي

أنهمابيد،وغيرها!تامةقبيلةمن!ثيرجمعقلوباستمالاحتى،البيت

ولعل)1(،التاريخيةالمصادرعنهاتفصحلمغامضةظروففيقتلاأوماتا

إلىرسمتاانتمائهاوعدمالمنطقةبهذهسياسيفراغوجودعلىيدلهذا

معين.دينيأوسياسيمذهب

الداعيينهذينموتنبأباليمنالإسماعيليةداعيحوشبابنبلغلما

،المغرببلادفيالدعوةنشرلاست!مالآخزاداعتايصطفيأنعلىعؤل

الفهعبدبأبييعرفأصبحالذيز!ريابنالحسينعلىاختيارهفوقع

!انلأنهبالمعلمويعرف،ال!وفةمنأصلهالشيعيالفهعيدوأبو،الشيعي

هافامر!زا!انتحيث،اليمنإلىوذهب،الإماميةمذهبالناسبعلم

بداعياتصلوهناك،الحجاجمجمعالحجازمنلقريهاالشيعيةللدعوة

منوالاستفادةمجالسهحضورعلىوعؤل،حوشبابنواسمهفيهاالشيعة

ليملالمغربالىوأرسلهحوشبابنبهوثقحتى،لأوامرهوالامتثال،علمه

)2(.والحلوانيسفيانأبيرسالة

منبحجاجالتقىوهناكم!ةإلىالحجموسمفيالفهعبدأبواتجه

منعشرة!انواأنهمعذاريابنوذ!ر،م059هـ/288سنة!تامةقبيلة

الشيعيالفهعبدابواستهوىوقد،شيوخهمأحدبزعامة!تامةقبيلةرؤساء

والمناظرةالجدلوفنوالإقناعالاستقطابعلىقدرةمنبمالهالحجاجهؤلاء

يفصحولم،اللسانفصاحةمعوالمذاهبوالفرق،الإسلاميةبالعلومومعرفة

وظيفةعنيبحثإنهلهمقالبأنوا!تفى،غرضهعنالبدايةفيلهم

قيام:خصيريحسن77،ص،الرابعالقسم،الثالثالمجلدالعبر،:خلدونابن26،صالمصدرنفس)1(

.-115116ص،الزيديةالدولة

.174ص،والائدلسالمغربتاريخفي:لعباديمختارااحمد)2(
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المهمةطبتلكللقيامدعوهثما(مصزإلىفرافقهممصرفيالصبيان،لتعليم

الحجاج!!صحبةالشيعيالفهعبدأبوووصل،فقبل!تامةبلادفيلديهم

واستمال،أمرهحقيقةمخفئام009هـ/388سنة!تامةأرضإلىالمغاربة

!هذه!ؤالناسعقليةتلائمالتيالدعوةوسائلمن!وسيلةبالدعايةالبرلر

وهو"الأخيار؟فجأين:سألبافريقيةنزلحينأنهالأثيرابنويذ!ر،المناطق

ودلوهذلكمنفعجبوا،لهذ!روهقدي!ونواولم!تامةجبالمنجبل

عنتتنبوهجرةللمهديأنرالأثافيجاءولقد،بىإلاسميما؟فقالعليه

4!يعنيال!تمان،)منمشتقاسمهمقومالأخيار،فيهاتنصرهالأوطان

والطلاسمأالحيلمنوصنعالسحر،الداعياستخدم!ذلك!تامة(،

"!،وصوبحدب!لمنالبرلرفأتاه،العقولأذهلماوالأحجبةوالرقى

المذهبطواعتناقف!رتهلقبولعقول!ثمويهييء،المهديبظهوريبشرهمفأخذ

11)2(0عيليالإسما

أحدثتا-أنلبثتفما،!ثيرةصعوباتواجهالشيعيالقهعبدأباأنعلى

!ا!ما،نجاول!نه،قتلهبعضهموحاولالبرلر،بينشديذااضطرابأدعوته

رفضت!تامةقبيلةأنبيد،الداعيفقبلمناقشتهالعلمرجالبعضحاول

قبائلةوبعض!تامةبينحروبوقامت،لمانتهإهانةواعتبرتهالعرضهذا

بانتصار،انتهتالمحنةول!ن،خلالهاالاختفاءإلىالداعياضطرالبرلر،

عبد!أبووصار،الفاطميةللدعوةانتصازاهذاف!ان،يحميهالذيالفريق

مق،يأخذول،!انالتيالأموالخلاف!ثير،وسلاح،عظيمجندذاالفه

/تالفهعبدلأبيتوفروه!ذا)3(،الشيعيالمذهبجؤللدخول!رسمالناس

ضروريتاندعامتانوهما،العس!ريةوالعصبية،الحصينةالقاعدةالشيعي

-186187ص،جا،لبيانا:عذاريابن(1)

.-1213ص،جه،التاريخجؤالكاملالأثير:ابن)2(

.128ص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسين-74،77ص،ابالحنفا/اتعا!ظ:المقريزي)3(
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قائدالىداعيةمجردمنالفهعبدابوفتحول،المغربفيالدوللقيام

قدرةذلكفيوأظهرويباشرها،الحربويشهدالجنديقودعس!ري

عالية.و!فاءة

دولتيعلىالقضاءاعتزم،الشيعيالفهعبدأبيشو!تقويتلما

!تامةقبيلةمنأغلبهم!وئاجيشئاقادحيثوالرسمتيين،الأغالبة

يدهفيسقطتحتى،الأخرىتلوالواحدةالمدناحتلالبهواستطاع،المغريية

يهربأنالثالثالفهفلادةوهوأغلبيأميرآخرواضطر،ورقادة/القيروان

ذ!رنا.أنسبق!ما)1(،المشرقإلى

القهعبيد!ان،المغربفيوالحربيةالسياسيةالتطوراتهذهوأثناء

إليهويرسل،بذلكيبلغهالشيعي!انفقد،يجريبماعلمعلىالمهدي

فينجاحمنالشيعيالفهعبدأبوأحرزهماتزامنأنولبدو،بانتظامأخباره

أنظارلفت)2(،سلميةمنالإمامإلىالرسلقدومتزايدمع،أفريقية

أحسفلما،حقيقتهوا!تشفوا،سلميةجؤالمتخفيالإمامإلىالعباسيين

نجاوقد،المغربإلىالرحيلوقررتاجرزيفيتخفىالمهديالفهعبيدبذلك

حيث،عليهبالقبضوأمروا،بأمرهعلمواالذينالعباسيينمنبأعجوبة

تزاللاولأسباب،القيروانالىمصرمنالقوافلطرقعلىالعيونرصدوا

سجلماسةإلىسلميةمنتوجهالمهديالفهعبيدفإنللمؤرخينمعروفةغير

منه،مقريةعلى!انالذيالشيعيالقهعبدأبيبداعيتهيلتقيأنيشأول!ا

مدرار،بناليسعأميرهابهرحبحيث،سجلماسةإلىمباشرةتوجهوإنما

العباسيونأخبرهعندماالسجنجؤوأودعهعليهقبضماسرعانأنهبيد

.183ص،اب،البيان:عذارىابن-43،45ص،الدعوةافتتاح:لنعماناالقاضي(1)

.الشامحمصاعمالمنعامرةبلدةالياء،وتشديدواللامالمهملةالسينبفتحةشلقية)2(
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أبوأطلقهأنإلىمدرارابنسجنفيوظل،بهالقيامينويبماوالأغالبة

م)1(.019هـ/793سنةسجلماسةاحتلعندماالشعيالفهعبد

غيرهادونلسجلماسةالمهدياختيارسببعن)2(الباحثيناحدويتساءل

المنطقة،هذهفيسياسي!ياناقامةفييطمح!انهلا:االمغرببلادمن

نأولبدو؟ا!،الذهبتجارةمسالكعليالسيطرةفييف!ر!انأنهأم

وانما،الصدفةمحضاوالخاطر،عفوتنلمسجلماسةاليالمهديرحلة

الذهبتجارةمسالكعليبالتعرفمتصلة،للدعوةدقيقةخطةوفقتمت

الي:".0فيهيقولحماد)3(لابنمختصرنصاليهذهبنامايدعم،خاصةبصفة

.."اتفقبشيءوانما،سبقبعلماما،سجلماسةالي(المهديوصل)أن

احتفالفيرقادةمدينةالمهديالفهعبيددخل،م019هـ/792سنةوجؤ

!سليلبهواعترفالبيعةوتقبل،المهديالمعصومبالإماموتلقب!بير،

المغربفيالفاطميةالدولةقياموأصبح،طالبأبيبنوعليالزهراءلفاطمة

ودينئاسياسئاوانقلائا،!تامةقبيلةمنوأنصارهاالشيعةلحر!ةانتصازا

سياسيةنتائجمنعليهترتبلما،الإسلاميينوالمشرقالمغربتاريخجؤخطيزا

قرطبةجؤواحدوقتفيخلافاتثلاثظهورمثل،واجتماعيةواقتصادية

بعدفيماللمغربسليموبنيهلالبنيقبائلاجتياحثم،وبغدادوالقيروان

فيالمغرببلادفي!بيرتغيرمنإليهأدىوما،الفاطميينسياسةبسبب

.الحياةمناحيشتى

الرسميالمقر!انتالتيالبداية!ؤرقادة!ؤالمهديالفهعبيدأقام

وإداريقديرحا!مالمهديالفهعبيدأنالأحداثأثبتتوقد،للأغالبة

967.ص2،بوالممالص،المسال!:البكري81/ص/الدعوةافتتاح:النعمانالقاضي(1)

)2(113ءه،ك!.ك!،:؟+،1+ء93ء+?ء515ء"أأ؟!!+أ45ااأول3أ!ء++135ء3،+س!7!5"!15

أ"?ا7ءءول،"ءس!+ألا+،11ءأ+ءيه!،+ول،!س!اأ315+أ،،813.0،1891

،الجزائروسيرتهمعبيدبنيام(:أخبارملوكهـ/231علي)ت628بنمحمدعبداللهابوحماد،ابن)3(

ومابعدها6،ص2791
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لهيمنلاأنهوف!رهنظرهبثاقبرأىفقد،بحقدولةومؤسس،بادع

وشقيقهالشيعيالفهعبدأبيمعيتعايشأنالمطلقالحا!معصرعالمفي

الفاطمية،الدولةتأسيسفيالأ!برالفضللهما!انااللذينالعباسأبي

بينهما،تفترالعلاقاتبدأتوبالفعلمعهما،الاصطداممنلابدو!ان

تقديرهوعدم،منهالمهديالفهعبيدبموقفالشيعيالفهعبدأبووأحس

علىوندم،خيفةمنهفتوجسله،الدولةتمهيدجؤبذل!ثاالتيللجهود

ا!تشففقد،الاصطداممرحلةجاءتثهـا،لهالأمروتسليمهإياهاستقدامه

ضدهالناسويؤلبانعليهيتآمرانوأخاهالشيعيأنالمهديالفهعبيد

يتوقفلمولما")1(،للهيبةمفسدةلأنهالناستباشروا"لاقائلأ:فحذرهما

بنعروبةال!تاميقائدهأمر،للمهديالمعادينشاطهماعنوأخوهالشيعي

الشيعيالقهعبدأبيقتلفيعروبةورأىبالاغتيالمنهمابالتخلصحباسة

همولما،بهمافترلص،المهديمنوالتقربللارتقاءسانحةفرصةوأخيه

،"ولديياتفعل"لا:الشيعيقالالشيعيالفهعبدأبيبقتلعروبة

عروبة:لهفقال

بعدالملكمنلهوانخلعت،بطاعتهالناسأمرتمنبقتلك"أمرني

م)2(.019هـ/893سنةالحجةذيأولفيقتلهماتموقد"توطئته

بمصيرالفاطميةللدولة!مؤسسالشيعيالقهعبدأبيمصيرويذ!رنا

علىنفسهاالنهايةلاقىالذي،الخراسانيمسلمأبيالعباسيةالدولةمؤسس

نفسها.للأسبابالمنصورجعفرأبييد

عبدأبيصحابوأ!تامةرجالنفوسفيسيءوقعالشيعيلقتلو!ان

وآقاموا،يمتلمالفهعبدأباأنوزعموا،المهديضدبالثورةفقاموا،الفه

423،صحتامةدور:للقباموسي:وراجع،162-161ص،ا،جالبيان:عذاريابن(1)

162ص،اب،لبيانا:عذارىابن)2(
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،القوةاستخدامإلىبالمهديحدامما،المهديهوهذاوقالواطفلأ،

هزيمةفيالقاسمأبوونجح،القاسمأبيعهدهووليابنهبقيادةوتسييرقواته

فيذلكبعدعنايتهالمهديوجهثم،ثورتهموإخمادالصبيوقتل،ال!تاميين

قبائلفأخضع،الخارجيةالمقاومةعلىوالقضاء،دولتهأر!انتوطيد

يبنيأنورأى،فاسفيالأدارسةعلىوقضى،الأقصىبالمغربصنهاجة

علىاختيارهفوقع،الشدةعندملاذايتخذها،دولتهأر!انلتدعيمعاصمة

مدينةأساسوضعحيث،القيروانجنوبيميلأ)65(بعدعلىيقعم!ان

ثلاثمنالبحربهايحيطالمهديةأنالب!ريويذ!ر،المهديةسماها

يسعصلدحجرمنقورجؤومرساها،الغرييالجانبمنإليهاولدخل،جهات

ومخازنالمياهصهاريجخلافهذا،برخاعشرستةوفيها،مر!تاثلاثين

مائتيمنأ!ثرتسعالصناعةودار،والدواوينوالقصروالمسجدالآقوات

ألفباب!لزنةضخمةأبوابذاتمح!مةأسوازاحولهابنىثم،مر!ب

"،الفاطمياتعلىآمنت"الآنقال:بنائهامنفرغلماانهويقالقنطار)1(،

له)2(.حاضرةواتخذها،م039هـ/803سنةإليهاوانتقل

زويلة،سماهابجوارهامدينةببناءالمهديأمرالمهديةس!ان!ثرلما

التجاروأمروحراسوأبواببسوروأحاطها،المغرييةالقبائلإحدىإلىنسبة

)3(.وعائلاتهمبأسرهميسنوهابأن

الذيالقاسمأبوابنهالحىفيوخلفه339/هـ/333سنةالمهديتوفى

فيثوراتعدةعهدهبدايةفيقامتو،الفه"بأمر"القائمالخليفةبلقبتلقب

الفاطميينعلىالناقمينزنانةرجاليدعلىالأوسطالمغربوفيطرابلس

-681.683ص2،بوالممال!،المسالص:البكري(1)

35،ص،جه،التاريخ!ؤلكاملاافىلير:ابنجعورا-39،79ص،اب،الحنفااتعاظ:المقريزي)2(

.14ص،بإفريقيةوالشيعةالمالكية:إسماعيلومحمود

-683.684ص،2بوالممال!،لصالمسا:البكري)3(



133الإسلامىالمغربتال!

دونهم،والثروةبالمانة!يثارهمعليهم!تامةقبيلةتفضيلهمبسبب

التخلصبهدف!يدادبنمخلدبزعامةالبرلرمنالخوارجضدهمثار!ذلك

و!ادت،الحمارصاحببثورةتعرفالتيالثورةهذه،الفاطميينحىمن

عنه،القبائلبعضانشقاقلولاالفاطميينبحىتطيحان!يدادابنثورة

القائم،الخليفةحىطوالسنة14ثورتهاستمرتوقد،موقفهأضعفمما

سنةعليهاالقضاءمنالنهايةفيتم!نالذيالمنصورعهدإلىوامتدت

أسيزاوأخذجريخا!يدادابنفيهاوقعداميةمعر!ةبعدم479هـ/336

1(.)إفريقيةفيالزناتيينبتعقبالمنصوروقام،القيروانمدينةفيقتلحيث

تثبيتوحاولم529هـ/341سنةأبيهموتبعدالخلافةالفهلدينالمعزتولي

الصقلي،جوهرالعظيمقائدهمهارةإلىمستنذاالمغربفيالفاطميينحى

فيواسولبنينفوذوعلىتاهرتجؤالزناتييننفوذعلىالقضاءفيالمعزونجح

الأطلنطي.شواطئحتىللفاطميينالمغرببلادمعظموإخضاع،سجلماسة

الدولةأنبيد،لفتحهاحملاتثلاثووجهوامصرإلىالفاطميونتطلع

العباسيونساعدهم!ما،أطماعهمضدمنيغاسذاوقفتالإخشيدية

أحوالساءتأنتلبثولم،الفاطميالخطروجهفيللوقوفمعهموتعاونوا

الفوضى،انتشرت"فقدم(،هـ/969)357الإخشيدي!افوروفاةبعدمصر

منالضعيفوهلكالأقواتوجودوتعذرالأسعارواضطربت.الفتنوتعددت

الفهلدينا!لعزإلىالبلدووجوه،الإخشيديةمنجماعةو!تبت،الناس

يملكأنعلىالمساعدةلهوضمنوا،ليستلمهامصرنحوالتقدمإليهيطلبون

")2(.قتالولابغيرحربالبلد

.43صه8،ج،لكاملالأئير:ابن(1)

.4.:4اصالغمةبكشفالأمةإغاثة:المقريزي،14صسعيد،بنيحيىتاريخ:الانطاحيسعيدبنيحيى)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمغربتات134

قائدجوهريدعلىالفاطميالغزولنجحتمافاالفرصةتهيأتوه!ذا

مائةنحوقوامهجيشرأسعلىمصرإلىتوجهالذيالفاطميلفهلدينالمعز

الاطاحةمنوتم!ن،م969فبراير6هـ/358سنةالآولربيعا4فيفارسألف

مصر.علىوالاستيلاء،م969يوليوهـ/358سنةشعبانفيإخشيديميرأبآخر

وتشييدالأزهر،الجامعوتأسيسالقاهرةمدينةبناءفيالصقليجوهرشرع

وبعثمصر،فيالفاطميالحىقواعدإرساءفيبدأو،الخلافةقصر

مصر،إلىالرحيلعلىيحثهوصار،الفهلدينالمعزالخليفةإلىبالبشارة

ببلادالفاطميالنفوذعلىيبقىأنأراد،اليهاالفهلدينالمعزيرحلأنوقبل

الصنهاجيمنادبنزيريبنبل!ينيوسفالفتوحأبوعيهافاستخلف،المغرب

مما،مصرفيليدفنواآبائهتوابيتمعهحاملأمصرلىإوأموالهبرجالهومضى

مصر.فينهائئاالاستقرارفيورغبتهللمغربظهرهوليقدأنهعلىيدل

سنةرمضان5جؤالقاهرةإلىلفهلدينالمعزالخليفةوصلحالأيةعلى

نأبعد،خلافةدارالوقتذلكمنذمصروأصبحت،م739يونية01هـ/363

انتقلتوبذلك،المغرببلادفيالفاطميينللخلفاءتابعةإمارةدار!انت

وأصبحت،والمهديةالقيروانمنبدلأوالقاهرةمصرإلىالفاطميةالخلافة

الفاطمية.الدولةعاصمةالقاهرة



اكل!سلا!طالمغربتات

الفاطمييقذنفوءانت!اثانيا:

المصتقلة.البوبويةالد!لوقيا!

135

فييخلفهفيمنف!رهأجالمصر،إلىالرحيلعلىالمعزعزملما

هذابأمورالدرايةفيالقدمورسوخ،التشيعصدقفيهيتوافرممنالمغرب

طويلايدوملنالمغرببلادفيالفاطمييننفوذأنيدرك!انأنهمعالإقليم

1(.)الثوريةوطبيعتهمالبرلر،مراسشدةمنيعرفه!انلما

الأندلسيبابنالمعروفحمدونبنعلىبنجعفرعلىأولآالمعزاختياروقع

هذالقبولاشترطجعفرأنبيد،بالمغرباستخلافهيريدأنهإليهوأسر

أحدمعيتتركللمعز:فيقولمصر،عنمستقلشبهتجعلهشروطاالمنصب

أطالعو!أني،وأعملأدبروأنا،القصرفيجالسااخوتكأحدأو،أولادك

أجبيهما!اناذالأموالمنشيءعنتسألني..ولاأمريليتميأمرنيمن

مالبعد،فيهأمركورودننتظرأندون،فعلتهأمراأردتانفقه.-واذامابازاء

نفسي،قبلمنوغيرهوالخرا!القضاءتقليدوي!ون،والمغربمصرنين

ليتجعلأنوأردت،مليعنعزلتنيجعفر"يا:بقولهغاضئاالمعزفأجابه

أخصذتفقدقم،دونيوالأموالبالأعمالواستبددت،أمريفيشرل!ا

زيريبنبل!ينذلكبعدالمعزالخليفةويستدعي،رشدكأصبتوما،حظك

"فاستعظمالمغربلخلافة"تأهب:لهوقال،صنهاجةمنالدولةرجالاتأحد

عليهالفهصليالقهرسولولدمنالأئمةوأباؤكأنتيامولاناا:اوقالذلكبل!ين

636.ص،6691الإسكندرية(الإسلامي)العصرالكبيرالمغرب:العزيزسالمعبدالسيد(1)
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؟بربريصنهاجيوانا،يصفوليف!يف،المغربلىصفا،ماوسلم

1(.")أجابحتىالمعزبهيزلفلمرمحولابغيرسيفمولاناياقتلتني

،بيدهإياهفقلدهسيفهونزع،عليه!انتالتيخلعتهبل!ينعلىالمعزخلع

ولقئا"،الفتوح"أبوصسمرية!نيةو!ناه"يوسف"هوعربيااسماوسماه

الجند،قائدزيوألبسه،خيولهأجملأهداه!ما،الدولةسيفهوملئا

لهو!تب،للتبعيةوعلامة،الساميالتقديرعلىدليلأذهبيةسلاسلوقلده

فيللفاطمييننائباالحينذلكمنذوأصبح،بالطاعةلهالناسوأمرسجلا

)3(.الأندلسجؤالأمويةوالخلافةزناتةضدل!ثموامتداداالمغرببلادحى

فأمرالساعةرجل!ان،زيريبنبلينفإنأمرمني!نومهما

السبقصنهاجهوقبيلتهولوالدهله!انفقدبعيدوقتمنذمتوقعتوليته

!يدادبنمخلديزيدأبيمعمحنتهمأثناءالفاطميينانقاذفيوالفضل

الدولةعلىيقضىأنو!اد،المهديةعاصمتهمحاصرالذي،الزناتي

زناتهقبيلةثوراتإخمادفيالصقليلجوهرمساندتهعنفضلأ،الفاطمية

بل!يناستخلافالمعزفيرغبةيعززبما،بالأندلسالأمويةللخلافةالموالين

الدفاعجؤصنهاجةبفضلواعترافاأتباعهو!ثرةلقوته،بالمغربزيريابن

)3(.الفاطميةالخلافةعن

إفريقيةولايةزيريبنبل!ينأعطىقد!انوإنالمعزالخليفةأنعلى

بعدبهاوسمتقل،البلادعلىبل!ينيتغلبأنيخشى!انفإنه،والمغرب

جؤلفاطمييناعلاقات:خضيريحسن،142ص،ابالحنفا،اتعاظ353ص/اج،الخظض!المقريزي(1)

03.-92صمصر،

)2(14أم-5اا.".:،ط!3!3ءه!أ53!؟+!اءا05لا55!ط.5ء21314

*-*ا51أءحاء5.،0لمأ1.5-639+ه+00.1.-05.42

3.أصلمغربامصربدولجؤالفاطميينعلدقات:حمد!خضريحس:أيضاوراجع)3(
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وبلادمصربينالشاسعةالصحراءذلكعلىيساعدهمصر،إلىرحيله

هيللفاطميينالمغرببتبعيةللاحتفاظخيروسيلةأنالمعزرأىلذلك،المغرب

فيتظلحتى،قبائلهبينوالتنافسالفرقة!ثارة،أضعافهعلىيعملأن

الفاطميينطاعةعنالخروجفيمطلقاتف!رفلا،بعضمعبعضهاحروب

!تامةحرض!ماوزناتة)1(،صنهاجةبينبالوحشةرحبلذلكبمصر،

المعز:لرسولوقالوا،ذلكوهالهم،طلبهافيأرسلعندماصدقاتهامنععلى

الفهأعزهاوقد،ضريبةالديوانفيعليهاولصيرالجزية!تامةتؤدي!يف

من!انفما؟والمغربالمشرقفيبطاعتىوسيوفها....بالإسلامقديما

فإنما،ت!ونواآنأريده!ذا....:قالأنهإلا!تامةفدلوالمعزجواب

مصر،لىإعنىسرناإذابعديأنتم!يففأنظروا،أجريىأنأردت

منى")3(.يرومهممنتحتهوتدخلون،وتفعلونههذاتقبلون

سياسية،قوىعدةبينالفاطميينأملاكتقسيمهيأخرىوسيلةولقة

علىجعل!ما،اللبيالحسينأبيبنيفيوراثيةصقليةإمارةفوضعت

ولاولايةعليهلبل!ينيجعلولم،ال!تامييخلفبنالفهعبدطرابلس

إفريقيةفيالأموالعلىرقابةالمعزأوجدو!ذلك،صقنيةصاحبعلى

الخراساني،الجبارعبدبمساعدةالجبايةعلىالقديمبنالقهزيادةفجعل

)3(.الماليةالشئونإدارةفيالموصديخلفبنوحسين

الدولة،فينفوذل!ثمرجالاقلريبنبل!ينبجانبالمعزالخليفةوضعوه!ذا

بالآمر.يستبدأنخشية،الوقتنفسفيلهوأعواناعليهعيونالي!ونوا

624ص8،ج،الكامل:الائيرابن(1)

253ص،اج،لخط!ا:المقريزي(2)

301ص6،ج،العبر:خلدونابن62،اص8،ج،الكامل:اكأثيرابن)3(
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فيخرجالمغرببلادجؤالأوضاعاستقرارعلىالمعزالخليفةاط!نلما

المنصوريةمنالخلا!ؤمو!بهفيم729أغسطسهـ/361سنةشوال21

بهلحقحيث-القيروانمن-القريبةسردانيةقريةالىبل!ينبصحبته

أمتعةمنقصرهفي!انماوجميع،بيتهوأهلوعماله،حاشيتهرجال

1(.الأخطار")عظيمةورجالا،المقدارجليلة"أموالامعهحملوقد،وأموال

مصرإلىالمعزالخليفةنقلهاالتيالثرواتوصففيالمصادرأسهبتوقد

منبالقصورمالهوحمل،زناتةابلمنجملبألفيزيريبنبلحينأتاه"فقد

جمل!لعلىوجعل،الطواحينشحلعلىالدنانيروسبك،الذخائر

نأبعدسردانيةمنخرجثم،والرعيةلجنداذلكفاستعظم،قطعتين

متجها72!مأ!توبر31هـ/361الحجةذيمن.2فيتجهيزاتهاست!مل

مما،مصرفيليدفنواآبائهتوابيتتتقدمه،الفخممو!بهمصرفينحو

2(.مصزفينهائياالاستقرارفيورغبتهللمغربظهرهوليقدأنهعلىيدل

المبادئتحويسردانيةفيلنائبهالأخيرةالفاطميالخليفةوصيةو!انت

والتيالمغربفيلح!ومتهالداخليةالسياسةعليهاتقومأنيجبالتيالأساسية

السيفنرفعولا،الباديةأهلعنالجبايةترفعأن"إياكأشياءثلاثةفيحصرها

الأمربهذاأحقأنهميرونفإنهم،عمكوبنيأخوتكمنأحدأتولولاالبرلر،عن

زناتهغزوجؤيشرعآنإليهعهد!ما،خيزاالحاضرةأهلمعوافعل،منك

فيه)3(.الأمويالنفوذعلىوالقضاء،دائهلحسمبالمغرب

.266مه،-ه،الأعيانوفيات؟خلكانابن(1)

.41م!4،با،لحنفااظتعاا:)2(المقريزي

3صه،الفاطميينعلاقات:خضيرىحسن31،صرول6،جالمبر،:خلدونابن)3(
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إلايتملاالباديةسانولاءأنيدركالمعزالخليفة!انوهذا

والضرب،الماللبيتعليهممقررهولماالمنتظمودفعهم،للنظامبخضوعها

الاضطراباتمنالبرلرعنعرفلماالبرلر،منالخارجينأيديعلىبشدة

جلالحضرأهلأولى!ما،الدولةلسلطانخضوعهموعدموالقلاقل

الخليفةتحذيروأما،ثروتهاومصدر،الحقيقيالدولةعصبفهم،عنايته

الأسرةفيالأحدالتست!شفهماوهو،وأقاربهاخوتهمنالزيريللأمير

الفاطميالخليفةنظربعدعلىغيرشكمنيدلوهذا،بعدفيماالزلرلة

سياسته.وحسن

شعبانأواخرفيالإس!ندريةالفهلدينالمعزالفاطميالخليفةوصل

رمضانجؤدخلهاالتيالقاهرةإلىسارومنها،م739ايونية.هـ/362سنة

خلافة،دارالوقتذكمنذمصروأصبحت،1(م)739ايوية.هـ/363سنة

وبذلك،المغرببلادفيالفاطميينللخلفاءتابعةإمارةدار!انتأنبعد

صبحتوأ،والمهديةالقيروانمنبدلاوالقاهرةمصرالىالخلافةانتقلت

الفاطمية.للدولةعاصمةالقاهرة

حتىالجديدةإمارتهشئونيباشربل!ينالأميريوسف!ادما

بلادوهاجمت،زناتةقبيلةعليهوثارت،المغرببلادفيالأوضاعاضطريت

رأسعلىبلينفتجرد،واضطرابافسادافيهوعاثت،الأوسطالمغرب

ونهبوسبىوقتل،معاقلهموفتحزناتهفهزم،و!تامةصنهاجةمنجيش

،هناكجموعهازناتهحشدتحيث،تلمسانإلىتوجهثمالبلدن)3(وأحرق

نألبثمابل!ينأنأشيربيدمدينةعلىأهلهاوأخرج،وفتحهافحاصرها

62.ص،المؤنسدينارابيابن(1)

017ص24،ج،الادبتهالة:النويري)2(
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بآلاالمعز،الخليفةمنأوامرلهصدرتحيثالقيرواناليأدراجهعاد

.المغربفيالتوغلعننهاه!ماالحدودهذهيتعدى

والماليةالإداريةالمعزتنظيماتأنيرى!انالزيريالأميرأنويبدو

رجالتعيينعلىبلينفعمل،لسلطاتهممارستهدونيحولعائقاتشل

بنالفهعبدإفريقيةعلىفجعل،المختلفةيتهولاأعمالعلى،لهموالين

عبدالفهو!ان،لهمقرلنوالقيروانصبرهاتخذالذي،الاتبمحمد

بل!ينمعالخدمةلهوسبقالبرلر،ولسانالعرببلغةفصيحاهذاال!اتب

ول!نال!مر،بادئفيالمنصبهذايقبلأنالاتبيشأولم،زيريووالده

بالقتل.ورجالهبلينتهديدتحتمرغفاقبله

استقبالهفي!ان،منصبهمهامليتسلمالقيروانإلىال!اتبالفهعبدوصللما

،واحدة!لمتهماوصارتالرجلانواتفق،القديمبنالفهقلادةالخرا!عامل

السلطةتضارببسببتحارباأنلبثافما،طويلأيستمرلمالاتفاقهذاأنبيد

طائفةالرجلينمنل!ل!انفقد"القيروانفيعظيمةفتنةو!انت،بينهما

عاملضدنائبهجانباليبل!ينينحازأنالطبيعيمنو!ان،الأعوانمن

إلىوأرسده،القديمبابنظفرحيث،ترجحالفهعبد!فةجعلمما،الخلافة

هـ/366سنهالأولىجمادىمن11فيتوجؤحتىالسجنفيأودعهالذيبل!ين

.وحدهالأموالبجبايةال!اتبواستبد،م779يناير6

الذيمساعديهأحدخيربنخلفثائرةأثارالقديمابناعتقالأنعلى

أنغيرالبريرقبائلسائر!بيرمنعددحولهوالتفمنيعةبقلعةاعتصم

"وقتل:النويرييقول،القلعةعلىوش!تولي،الثورةيقمعأناستطاعبل!ين

الفهعبدطؤفهارأسآلافسبعةمنهاوبعث،يحصىمالاالقلعةفي
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!انتوه!ذاقتل...."ممنا!ثرنفى!ما،القيروانفي)ال!اتب(

1(.مصزالىرؤوسهموإرسالالتشهيروالصلب،خيروقرابتهبنخلفنهاية

لمالخلافة!انتوإذا،مناوئيهعلىنصرمنأحرزهبمابل!ينمر!زتوطد

السياسةإلىيرجعذلكمردأنالمرجحفمن،القديمابنعاملهاعزلمسألةتثر

بنىتبعيةمظاهرلهتضمنوالتيالمعز،الخليفةينتهجها!انالتيالح!يمة

.الاستقلالمناليهيطمحون!انوامامعتعارضدونقلري

هـ/365سنةالثانيربيعامنافيالفهلدينالمعزالخليفةتوفىلما

بلينإلىالخليفةهذابعث،بالفهلعزيزا،خلفهم759اديسمبرسنة8

باسمه،ضريتالتيالسةمنودراهم،المغربعلىيتهولابتجديدسجلا

لمغربابلادتبعيةويؤ!د،ح!مهفيالشرعيةبل!ينعلىيضفيمما

الطرفين.بينطيبةالعلاقةواستمرتبالقاهرةالفاطميةللخلافة

بهديةم769فبرايرهـ/365سنةالآخرةجمادىفيالأميربل!ينبعثفقد

رقادةمنوخرج،والإخلاصالطاعةعلى!دليلالعزيز،الخليفةإلىلقينة

إفريقيةعلىعاملهال!اتبالفهعبدب!لينأمرذلكعنوفضلا،ليشيعها

الفاطميةالخلافةحاضرةإلىلإرسالها،اجباريةضرائببجمعوالقيروان

ألفأربعمائةمنأ!ثرالجبايةهذهبلغتوقد،جمعهافيال!اتبواشتط

أمرهجمعهافيبل!يناشتطاطبلغهلماالعزيزالخليفةأنبيد،عينادينار

ذلكمنونرى،وصلتهالتيالمبالغمنجزءاللناسأعاد!ما،جبايتهابإيقاف

الزلري.الأميريديرهاالتيالماليةالإدارةفييتدخل!انالعزيزالخليفةأن

!تب،الزيريةوالدولةالفاطميةالخلافةبينالوديةالعلاقاتإطاروفي

إلىيضمأنيسألهالعزيزالخليفةإلىم779هـ/367سنةفيالزيريالأمير

.173صدص!42،،ا!ربنهاية:النويري(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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استجابأنلبثوما،واجدابيةسرتأعمالمنوملحقاتهاطرابلسعمله

إليهابل!ينوبعث،عليهالهوعقد،الاميرالزيريلمطلبالعزيزالخليفة

عنهارحلأنبعد،المليانيخلفبنيحيىالفتوحأبوعليهافولى،عماله

ذلكقبلالعزيزالخليفةولعل،ال!تامييخلفبنالفهعبدالخلافةعامل

أنهإلا،زيريلبنيتقربانفسهالوقتوجؤ،الولايةهذهأعباءمنللتخلص

هذه!انتفقدالخلافةقبلمنح!يماي!نلمالتصرفماهذاأنيبدو

منللخلافةيم!نسياسياوعمقا،قلريبنيظهرفيالشو!ةبمثابةالمنطقة

عنفضلا،زيريلبيالداخليةالآوضاععلىوالوقوفخ!ولهامنعيونهابث

.الاستقلالجؤوطموحهمزيريبنينفوذمنوالحدالسيطرةآح!ام

سنةفيخرجلذلك،الأقصىالمغرببلادفيسلطاتهتوطيدعلىبلينعمل

المغربعلىالسيطرةوأح!ام،زناتهلردعجيشرأسعلىم779هـ/367

إلىالتوجهعلىحملهمما،لمناعتهاعليهفاستعصت،سبتةفحاصر،الأقصى

منأميةبنيعمالجميعوطرد،سجلماسةوعلى،عليهااستولىالتيفاس

المغربفيالحصينةالآمولينمعاقلآخرسبتةإلىزناتهمطاردةوأعاد،الأندلسيين

الأندلسمنالقادمةوالإمداداتالرجالو!ثرةسبتةحصانةأنبيد،الأقصى

ظلتوه!ذافاها....")1(الينافغرتأفعى"هذه:بلينوقال،فتحهادونحال

سيطر-تحتا،المغرببلاد!لدونوحدهاوبقيت،لزناتةحصينامعقلاسبتة

مدينةإلىتوجهثم،فهدمهاالبصرةنحوبلينومضىعامر،أبيبنالمنصور

وسبىت،الأنصارأبيبنعيسىمل!هموقتلفحاربهمبرغواطهإلىومنهاأصيلا

فلقيهم،افريقيةجؤعاملهالىوأرسلهم،عددهيحصيمالاوذراريهمنسائهممن

والمنصورية)2(.القيروانأهلمع

.702صد،بأ،ستقصالاا:لسلاويا(1)

،.ص،الفاطمينعلاماتالميلادى،عشرالثالثالهجى/السابعالقرقفيوخططهاسبتةمدينة!خضيرىحسن،راجع)2(
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)!بابهمااخوتهمناثنينمنخيفةبل!ينتوجسأنوحدث

الهروبمنتمناأنهماغير،السجنوأودعهماعليهماوقبض(،ومغنين

توسطثمسنيةبعطاياووصلهماالعزيز،الخليفةفأنزلهمامصر،إلىوالفرار

الأمر.وأطاعفعفا،عنهمايعفوأنمنهوطلببل!ينلدىالخليفة

منبل!ينعلىتردوالسجلات،الرسميةالم!اتبات!انتوقد

،القتالمواقعجؤتواجدهأتتاءالبرلدعلىفتصلهالفاطميةالخلافةحاضرة

بقيةومعهم،فارسألفلهيرسلأنبل!ينمنالعزيزالخليفةطلبكذلك

بل!ين،يستجيبألاالطبيعيمنو!ان،القاهرةإلىزيريأبناءإخوته

علىفيهال!ثمالدعاءوأن،الأقصىالمغربعلىأميةبنيبتغلبواعتذر

،الردبهذاالخليفةا!تفى،والرجالبهؤلاءلمحاربتهمخرجقدوأنهالمنابر،

)1(.طلبهفييلحولم

فرضحيثالأقصىالمغربفيالعسريةحملتهفيبل!ينواصل

لمأنهبيد،هناكأميةبنىنفوذعلىوقضى،البلادعلىهيمنتهوسيطرته

فيوالعصيانالتمردحر!اتتفجرتحتىالقيروانإلىأدراجهيعودي!د

استولى!ما،سجلماسةعلىخزرونبنياستولىفقد،الأقصىالمفرب

ل!ثميتجردأنبل!ينحملمما،فاسعلىالمغروايالزناتيعطيةابنزيري

موضعفيتوفىحيثعاجلتهالمنيةول!ن!بير،جيشراسعلىأخرىمرة

م849مايوهـ/373سنةالحجةذيمن33الأحديوم،)2(وار!لانلهيقال

آعقابهم.علىردهمفيينجحأنقبل

184ص،المخرببلاد:مايسيهجورج)1(

(98ص،المغرب:البكري)خوارجاباضيةوهم،إفريقيةممايليالصحراءصلرففيمدينة:وارحلان)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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حىفترةخلالاتساعهاأوجالزيريةالدولةشهدتوهذا

بالصفاءالزيريةوالدولةالفاطميةالخلافةبينالعلاقاتواتسمت،بل!ين

سيادة!ؤتجلتوالتي،للخلافةالمطلقةالتبعيةفيذلكتمثلوقد،وال!ثدوء

علىلهوالدعاء،الس!ةعلىالخليفةاسمونقش،الإسماعيليالمذهب

.القاهرةإلىالجبايةوارسالالمنابر

البيعةآخذانبعدم849هـ/374سنةاوائلفيالحىبل!ينبنالمنصورتولى

علىوالمغربإفرلقيةبولايةتقليداالعزيزالخليفةإليهوأرسل،الأجنادعلى

التوليةهذهش!لفيأخررأيله!انالجديدالأميرأنبيد،أبيهسنن

بولايته،لهوالمهنئين،والدهوفاةفيائمعزلنفيخطبفقد،مل!هوحقيقة

بالإحسانإلاأخذهملاوأنا،قهزابالسيفالناسأخذاوجديآبى"...إن:فقال

آبائيعنورثتهلأنيب!تابولمزل،ب!تابيوليممنالملكهذافيأناوما

هينةليستإمارتهأنبمعنى،ا(حميزوأجدادهمآبائهمعنوورثوه،وآجدادي

الخليفة.يصدره!تابيأمربمجردعنهايعزلأوعليهافيولي

للخلافةبالنسبةوالمغربإفريقيةفيإمارتهحقيقةأعلنوهذا

اليمنية،حميرقبيلةإلىوانتسب،البرلرينسبهأن!ر!ما،الفاطمية

تأييدفإنذلكومع،الناسأعينأمامإفريقيةحىفيالحقأصحاب

بعثولهذا،منهلابدأمزا!انالمغربجؤزيريلبنيالمعنويالفاطميين

هـنفيها!انماقيمةإن"قيلنصربنزوالصحبةمصرإلىهديةالمنصور

")2(.عينادينارألفألفوالطرفوالدوابالأمتعة

،الإربنهاية:النويري34،ص9،بلكاملاالائير:ابنوقارن343،صص،اب/المغربالبيان:عذاريابن(1)

4صه43،صالفاطميينعلاقات:خضيريحسن:وراجع.الروايةفيالاختلافاتبعحيث78ص24،ب

187ص24،ج،الادبنهاية:النويري)2(
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التقليديةالسياسةتطبيقبالفهالعزيزالخليفةأرادفقدذلك!لومع

سنةفيفأرسل،زيريبنيضدالبرلرقبائلبإثارةالفاطميوناتبعهاالتي

نصرويهبنحسنالفهمأبويدعي!تامةإلىداعيام(879هـ/)376

قلري،بنيضدالقدامىأحلافهمالتاميينتأليببقصد،الخراساني

الداعيهذاوصولوعند،منهإفريقيةوأخذالمنصورقتاليستطيعوبذلك

الأميرصحبةبأشيرفيمتواجداال!اتبعبدالفه!ان،المنصوريةإلى

الفهعبدبنيوسفبالمنصورلة)ونائبهإبنهعلىالداعيفنزلالزيري

الفهمأبووأعلمه،العطاياعليهوأغدق،استقبالهأحسنالذي،ال!اتب(

فما،بذلكوالدهإلىف!تب،لدعوتهم!تامةبلادإلىالذهابيريدأنه

الفاطميالمبعوثيعطيأنابنهمنطلبأنإلاالاتبالفهعبدمن!ان

،محلاةبسروجأفراسعلىفحمله،شاءحيثيذهبيتر!هوأن،يشاءما

بقوله:ذلكعلىالنويريويعقب،دراهموبدرثيابتخوتيديهبينوحمل

...")1(وابنهالفهعبدعلىالمنصورحقدهاالتيالأسبابمنهذا"و!ان

ف!ثر،اليه!تامةجذبفيالفهمأبونجحفقدأمرمني!نومهما

الخيل،ير!بصارحتى،عندهمأمورهواستقرتشأنهوعظم،أتباعه

.خبرهوشاعأمرهفعظم،الس!ةويضربالبنودويعملالعسر،ويجمع

بترقيةيخبرهالمنصورإلىالعزيزلخليفةاأرسلم879هـ/377سنةوفي

من!انتالداعيمرتبةأنويبدو،الداعيمرتبةإلىال!اتبالقهعبد

للخليفةالبيعةأخذاختصاصهافييدخلالتي،المرموقةالخلافيةالوظائف

أسرته.الأميروأفرادمن

182ص24،ج،الادبنهاية:النويري()1
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منأحديبلغهلمماوبلغ،ال!اتبالفهعبدمر!زتعاظم!ذلك

قبضتة،تحت!لهاالمنصورأموروانحصرت،دولتهورجال،المنصورقرابة

بنيعقوببم!اتبةواتهموه،أقاربهمنحتىالأحقادعليهأثارالذيالأمر

الفهمأبيالداعيخروجفيالسببهووأنهالعزلز،الخليفةوزير!لس

بنالمنصورتيقنوعندما،أمرهتفاقمحتىخبرهيصغر!انوأنه،ب!تامة

مباشر،بشلدولتهيهددبماالاتبالفهعبدالداعيخطورةمنبل!ين

وقال،ذلكيقبللمال!اتبأنبيد،افريقيةعمالةيعتزلأنمنهطلب

قتيلاماتحيث،بقولهنهايتهوضعو!أنه،"العزلةولا"القتلةللمنصور

:ولقولبأ!مامهوجههيغطيوهووأخيهالمنصورقبلمنالرماحبطعنات

يدالمصيرعلىنفسيوسفابنهلقي!ما،"رسولهوملةالفهملة"على

1(.م)879هـ/377سنةرجبفيفلريبنما!سنوعمهالمنصور

الذيالخراسانيالفهمأبيالثانيالفاطميالداعيإلىالمنصورالتفتثم

فبعث،أمرهجؤالعزيزالخليفةفاتب،!تامةفيشأنهوعظمأمرهعظم

و!تامة،الفهملأبيالتعرضعنفيهاينهاهبرسالةمبعوثينالخليفةاليه

طرسالهعليهبالقبض!تامةبقياموينذره،الأمرهذاعصيانمنوحذره

المنصور.سخطأثارمما،بالحبالم!بلأللقاهرة

علىالعزمعقدوقدالعزيز،الخليفةبتهديداتالمنصوريهتملم

منقواتهوجمع،الخليفةمبعوثيبحجزفقام،الداعيهذامنالخلاص

م)3(.889هـ/378سنةفي!تامةبلادعلىوزحف،الأسودوحرسهصنهاجة

الخلافة:لمبعوثيوقالومنازلهاقصورهاوخرب،ميلةعلىاستولىحيث

347.ص،اب،لبيانا:عذاري(ابن1)

بعدهاوما4،صهلفاطمييناعلاكات:خضيريحسنةجعورا،.348ص%انلمصدرا(نفس)2
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وسار،مولا!ما"الىعنقيفيبحبلبييمضونأنهمزعمتمالذين"هؤلاء

وأجبرها!تامةهزمحيثالتمردمر!ز،سطيفمدينةبلغحتىالمنصور

ال!تاميين،قلوبجؤالفزعتثيربطريقةبهمثلالذي،الفهمأباتسليمعلى

ل!يالخليفةمبعوثيأماملحمهاوأ!لوا،جثتهبتقطيعالمنصورعبيدوقام

،آدمبنييأ!لونشياطينعندمنأتياأنهماللخليفةعودتهماعندلهيقولا

شيء)1(.فيالبشرمنليسوا

نأفزعم،الخرسانيالفرجأبويدعى،داعئاظهرحتىسنتانتمضلم

لوائهتحتفانضوت،الفاطميالفهلدينالمعزجدالقائمالخليفةولدمنأباه

وقد،الس!ةوضرب،والطبولالبنودواتخذ،جموعهو!ثرت!تامة

يتجردأنعلىالمنصورحملمما،الفهمأبوعملهمماأ!ثرالفرجأبوعمل

منوقتل،وقتلهالفرجأبيهزيمةمنوتم!ن،جيشرأسعلىثانيةمرة

غيرقليل.عددا!تامة

بش!لإضعافهاعلىمرتينفيهاالقتلوأعمال!تامةهزيمةأدتوقد

منالشرقيالنصفجميععلىالتامةسيطرتهابسطمنصنهاجةم!ن

لزناتةويتر!هأنالمنصوررأىفقدالغربيالنصفأما،افرلقياشمال

القبيلتينبينالقوىتوازنمننوعحدثوه!ذا،الأندلسفيالأمويين

وزناتة.صنهاجةوهماالمغربفيالمتتازعتين

قلري،بنيسلطانتحجيممحاولاتفشلبعدالعزيزالخليفةرأى!ذلك

عامأرسلبأنآخربطرلقالتقليديبالش!لالفاطميةالسيادةتحقيق

فسرللعهدولياباديسبابنهفيه"يعترفللمنصورسجلام(هـ/339)382

مهـ/384499سنةوفي،وم!ان"جهة!لمنالهداياوجاءته،بذلكالمنصور

52ص9،ج،الكامل:الأثيرابن(1)
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فيلفيهاحبيببنجعفرمعالمنصورإلىجليلةهديةالعزلزالخليفةأرسل

الطرفينبينالعلاقاتوتحسنتوتلقاهابعس!رهالمنصورفر!ب،عظيم

التالية.الأحداثفيظهر!ما

مارسهـ/386سثةالأولربيعمن3فيبلينبنالمنصورتوفىفقد

إفريقيةبينالروابطتوطيدعلىعملالذي،باديسابنهوخلفه،م699

يعدها،هووبينماالعزيز،الخليفةإلىهديةبتجهيزعهدهفافتتح،والقاهرة

-الذيهاشمبنالفهعبدبنمحمدالقاضيبإرسالالخلافةطلبوصلهإذ

بحملرجالهفأمر،الطلبهذاباديسفأجاب،القاهرةالى-مريضئا!ان

.القاهرةإلىالمسافرةال!ثديةصحبةفي،رقادةنحوبساطهعلىالقاضي

ابنهوخلفه،م699يوليوهـ/386سنةرجب28العزيزفيالخليفةتوفي

م799هـ/387سنةفيبعثالذي،المنصورعلىأبوالفهبأمرالحا!م

إلىالباهريبالقاضيالمعروفالعلويالفهعبدبنعلىالداعيالشريف

والثاني،الدولةنصيروتلقيبهمنادأبيبولايةأحدهما،بسجلينالمنصورية

،المنصوروفاةعنوالجواب،القهبأمرالحا!موخلافة،بالقهالعزلزبوفاة

علىالبيعةبأخذثالثسجلعنفضلا،المنصوروعننزارعنوالعزاء

1(.الحا!م)للخليفةمنادبنيمنوأهلهباديس

إزالةالفاطميالخليفةأرادفقدالوديةالعلاقاتهذهمنالرغموعلى

فلفلبزعامةهناكزناتةتحركمنتهزا،طرابلسإقليمعلىزيريبنيسلطان

إليهأرسلعندماالفرصةالفهبأمرالحا!موواتت،الزناتيسيعدابن

طرابلسإليهيسلمأن،طرابلسعلىباديسنائبب!ار(بنتموصلت)

برقةعلىواليهالفهبأمرأمرالحا!مالفوروعلى،القاهرةفيبهويلتحق

24الارب،جنهاية،النوير3560ص،%ا،البيان:عذاري(ابن1)
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علىالصقلييأنساستولىأنو!ان،طرابلسعلىللإستيلاءبالتقدم

وصولهسببعنيسألهباديسوأرسل،ام...هـ/093سنةطرابلس

"إنما:بقولهيأنسردف!ان،بالولايةالخليفةمنعهدلديهوهل،طرابلس

منلمحليبولايةعهدمنهلايطلب،ومثليإلىاحتيجانونجدةمعيناأرسلني

الحا!م")1(.دولة

يقنعلم!ما،سلطانهمنطرابلسخروجعنالزيريالأميريرضلم

فأرسلطرابلساستعادةعلىوعزم،الاستفزازيالردبهذاالزيريالأمير

فيالمدينةخارجالفاطميبالجيشاصطدم،حبيببنجعفربقيادةجيشا

الجيشبقيةولاذ،الفاطميالواليبمقتلانتهتالوطيسحاميةمعر!ة

النجدةالفاطميةالقواتوطلبت،الحصارعليهاضربالتيالمدينةبأسوار

حمدونبنعلىبنليحيىعقدحيثلذلكواستجاب،الحا!مالخليفةمن

بيدبرقةمالومنحهجيشرأسعلى-الزيريينأعداء-أحدالأندلسي

إلىفاضطرالجنودسخطعليهأثارمما،خاويةالخزانةوجديحيىأن

بنفلفلجيشالىبقواتهانضمأنلبثوما،طرابلسبأسوارالاعتصام

يقدرلمالتحالفهذاول!ن،الزيريالأميرضدمشتركبعملللقيامسعيد

علىسعيدبنفلفلجنودواعتداء،الزعيمينبينالقيادةلتنازع،النجاحله

الرجوعإلىحمدونابناضطرمما؟المالقلةجانبإلىهذا،يحيىمعس!ر

بقبولاقناعهجؤنجحوإنوسخطه،الحا!ملمسألةوالتعرضمصر،إلى

هوواستوطنها،طرابلسإلىسعيدبنفلفلفيهعادالذيالوقتفي،عذره

ام()3(.900هـ/004)سنةوفاتهحتىزناتةوقبيلته

.154صص9،ب،الكاملالأثير:(ابن1)

.91اصص،24ب،اكأربنهاية:النويري3720ص،اب،لبيانا:عذاريابن()2
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الإسلامىالمغربتات015

زناتة،قبيلةإلىلجأالذيهوالحا!مالخليفةأنالمرجحومن

فلري،بنيضدالمنافسةميدانفيلاستغلالها،هناكالاستقرارفيوأطمعها

واضطراباتحروبوطرابلسبرقةولايتيسادتأنالعملهذاعننتجوقد

الزناتيين.!ثيرمنخلقفيهاهلكشديدة

السنيةالثورةهيالحا!مالخليفةواجهتالتيالثوراتأخطرأنعلى

بنالوليدوشممىالأمويالبيتأفرادأحدبهاقاموالتي،برقةفيقامتالتي

ر!وة.بأبيويلقب،الداخلالرحمنعبدبنالمغيرةولدهشام

حيث،القهبأمرالحا!معلىثورتهام500هـ/593سنةشعبانفيبدأ

وعرف،وزناتةلواتةوبريرقرةبنيعرببمساعدةبرقةعلىالاستيلاءتم

الجبابرةويقتلمصريملكالذيهووأنه،وعلمارواياتعندهأنبرقةأهل

بأمرالثائرأو،الفهلدينالناصرلقبواتخذ،الخلافةر!وةأبووادعى

الفه.أعداءمنوالمنتصر،الفه

أرسلهعظيماجيشايهزموأن،ببرقةينفصلأنر!وةأبوواستطاع

جيوشمنعدداهزيمةبعدالدلتافيوتقدم،القهبأمرالحا!مالخليفة

القائدالفيومجؤهزيمتهمنتم!نأنإلى،القاهرةوهدد،الفاطميين

سلمهالذيالنوبةبملكالاحتماءقاصدار!وةأبوففر،صالحبنالفضل

مزريا،عرضاالقاهرةشوارعفيالحا!موعرضه،صالحبنالفضلللقائد

سنةشوالمنتصففيوصلبهقتلهثم،رأسهعلىيصفعهقرداوراءهجعلإذا

1(.ام()700هـ/)793

الفاطمية،الدولةعلىالقضاءفير!وةأبيثورةفشلمنالرغموعلي

،الأقواتوندرةالأسعارغلاءإلىوأدت،والفزعالرعبأشاعتقدأنهاإلا

1371!ص،جالبيانعذاريابن،3020ص%9،،الكاملالاتير:1(ابن)
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،المصريالشعبقطاعاتعلىالسيئةالنفسيةآثارهاعنفضلاهذا

،الشوارعفيجلوسوالناس"...:الحنفااتعاظصاحبقولمنذلكيتجلى

النيلشاطئعلىوالضجيجالب!اءوعظم!له...ليلهمالدورأبوابوعلى

سعروتزايد،المقريزييقولآخرموضعوفيالعس!ر"فيالقتلىل!ثرة

الخارجيةآثارهاوأماعليها...")1(الناسوازدحمالماءوروايا،والخبزالدقيق

الآدنى،بالمغربنفوذهممناطقفيللفاطميينمعاديةسنيةآثاراتر!تفإنها

بعد.فيماالزيرلةالدولة!ؤالنتائجأسوأعليهاسيترتبمما

!انالسنيةالثورةهذهمنفلريبنيأمراءموقفأنذ!رهيجدرومما

أوقاتها،أحلكفيالفاطميةالخلافةلنصرةيهبوافلم،الغموضيشوبه

ساعةيرجون!انوازيريبنيأنإلىيعودذلكسببربمابالحيادوا!تفوا

السنيةالثورةهذهفيووجدوا،القاهرةفيالفاطميينتبعيةمنالخلاص

بلادهم،مقدراتعلىوالسيطرةبإمارتهمالاستقلالفي،المنشودةضالتهم

عننقلاادريسالدينعمادالفاطميالداعيذحرهماالرأيهذايدعم

إلىوصلباديسالزيريال!ميرأن،ال!تاميةالحميرلةالسيرةصاحب

،ام600هـ/693سنةفير!وةأبيثورةأثناءللحجطريقهجؤوهوالقاهرة

"فعظم،ر!وةأبيعنالزيريالأميرالقهبأمرالحا!مالخليفةفسأل

حجفلما"صامتوالحا!م،جموعهو!ثرةقوتهوذ!ر،حالهباديس

أخره،إفريقيةالىالمسيرجؤالحا!مواستأذن،مصرالىورجعباديس

النصر.احتفالاتليشهدر!وةأبيعلىانتصرقد!انالذي،الحا!م

ع!يعتابهالأقلعلىأوإرهابهبتأخيرباديسقصدأنهالمرجحومن

الخلافة.نجدةفيتقاعسه

36-62ص2،جالحنفا،:المقريزي(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بنيسلطانلحصرالغيرمباشرةالخلافةمحاولاتمنالرغموعلي

سنةيرسلالحا!مالخليفةنجدأنناإلاللتحرر،عزيمتهمردعأو،قلري

أميرباديسالدولةنصيرإلىجليلةهديةفيهمر!باام(130هـ/4)30

معالمنصورلاستقبال!ثافخرج،منصورالدولةعزيزعهدهوليلى!،إفريقية

هذهأنذ!رهيجدرومما،والطبولبالبنودالماءقصرعلىالقيروانأهل

1(.)باديسولايةإلىوأعمال!ثابرقةولايةبإضافةسجلاتحملا!انتالسفارة

نأزيريبنيأعمالإلىبرقةولايةبإضافةأرادالحا!مالخليفةولعل

أهلهاوانضمام،ر!وةأبيثورةاندلاعبعدوخاصة،ح!مهاعبءيحملهم

نأبعد،زيريبنيإلىيتوددأأراد،أخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا،إليه

وصل،ام130هـ/404سنةوفي،للخلافةطرابلسضممحاولةجؤأخفق

أنهفيهيذ!رباديسالدولةنصيرإلىالفهبأمرالحا!مالخليفةمنسجل

بنإلياسبنالرحيمعبدالقاسمأبيعمهلابنحياتهفيالعهدولايةجعل

اسمهاثباتتطلبالذيالأمر،القيروانجامعفيءفقري،المهديبنعلىأبي

لمباديسأنغير،الحا!ماسمجانبإلىالس!ةعلىونقشهالبنودفي

ابنهمنالعهدولايةتحويلفيالحا!مالخليفةانتهجهالذيالنهجعلىيرض

ألا،تدبيرل!اتبتهفيعليهيعترضلاالإمامأن"لولا:وقال،عمهابنلىإ

)3(.عمه"بنيإلىولدهعنالأمرهذايصرف

بنيودولة،الفاطميةالخلافةبينالوديةوالعلاقاتالصلاتازدادت

ما140هـ/504سنةجؤجليلةبهديةيبعث،باديسالدولةنصيرفنجد،زيري

،المحلاةوالسروج،الأصيلةالأفراستحوي!انت،الحا!مالخليفةإلى

م!53.،الفاطميينعلاقات:خضيريحسن(1)

101ص،2ج،لحنفاا:المقرلزي(2)
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عشرينعنفضلا،المذهبةالسوسيةوالأقمشةوالسمور،الخزوأحمال

منأخرىهديةال!ثديةهذهترافقو!انت،الصقالبةمنوعشرةوصيفة

الحا!م،الخليفةأختالملكستالسيدةالىباديسأختملالأمالسيدة

برقة.لعربنهباراحتابهداياهذهأنبيد

هـ/504السنةنفسفيالمنهوبةالهديةعلىردالحا!مالخليفةأنعلى

لوليتشريفجانبإلىم!للوسيف،سنيةخلععلىاحتوتبهديةام140

السنة.نفسمنغيرطويلوقتبعدتوفىالذي،باديسبنالمنصورالعهد

!بيرحدإلىيتوقفالإسماعيليللمذهبالزيريينولاء!انوه!ذا

فيالزيريونأمعنالمودةسادتف!لما،الفاطميةبالخلافةعلاقتهمعلى

أهلعلىالتشددبعدمالولاءفترذلكالعلاقةساءتوإذا،وولائهمإخلاصهم

قبلمن!انوا!ما،الإسماعيليالمذهببنشرالاهتمامأو،السنة

بنالمعزخلففقدباديسبنالمعزإمارةفيالنتائجاخطرأذلكعلىمماترتب

عمرءو!ان،ام160هـ/604سنةالقعدةذيأواخرفيوفاتهبعدأباهباديس

على!وصيةمهامهاملالأمالسيدةعمتهومارست،سنواتلقانحوالي

الصغيرالآمير

ما0هـ/70416سنةفيالشيعةبمذبحةعهدهباديسبنالمعزافتتح

فيالقيروانالىخرجباديسبنالمعزأنالأثيرابنفيروى،أسبابهاوتعددت

!انتبجماعةفمر،عليهيسلمونوالناس،ام160هـ/704سنةالمحرم

المعز:فقالوعمر،برأبايسبونرافضةهؤلاءفقيلعنهمفسألهناك

المعليدربإلىفورهامنالعامةفانصرفتوعمر،ب!رأبيعنالفهرضي

فيطمعاوأتباعهمالعس!رشهوةذلكو!ان،منهمفقتلوابالقيروان

علىيحقد!انالذيالقيروانعاملوتحريضبإغراءذلكو!ان،النهب
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وبينبينهيوقعأنفأراد،عزلهيريدأنهبلغهعندما،الزيريالأمير

المشارقة.أرواحوحمايةالدعوةنصرةعنالمتقاعسبمظهرويظهرهالفاطميين

وهو،المصلىإلىالأعيادبعضفيخرجالمعزأنعذاريابنيذ!ربينما

ف!ادت،وعمرب!رأبيبالشيخينفاستنجد،فرسهبهف!با،غلام

ي!تمون!انواالذينورجالهعبيدهلولاتقتلهعسرهفيالتيالشيعة

،آلافثلاثةعلىيزيدمامنهمفقتلوا،الشيعةجؤالسيفووضعوا،السنة

بعدفيماعليهاأطلقالأرضمن!بيرةبقعةغطىحتىغزيراالدموجرى

ابنويضيف،إفريقيةمدنشتىفيبالشيعةون!لوا،لدمابر!ةاسم

بنالحسنأبيومربيهمعلمهبتأثيرذلكإلىمدفوعا!انالمعزأنعذاري

السنةوعلىمالكمذهبعلىصغرهمنالمعزأدبالذيالرجالأبي

1(.)القيروانأهلولاذلكيعلمونلاوالشيعة،والجماعة

يتجلىبالشيعةلحقتالتياذساةوراء!انالمعزأنبسامابنويذ!ر

قتل،سلطانهزعمفيمابهوثبت،شأنهبهافتتحما"فأول:قولهمنذلك

الخلعةوجاءت،بعهدإليهفبعث،ببغدادالمؤمنينأميرومراسلة،الرافضة

مذاهبعنمنحرفا!انالمعزأنخلدونابنيذ!ربينما،عندهمنواللقب

أهلحملالذيوهو،)2(ولايتهأولفيبذلكعلنوأ،للسنةمنتحلا.الرافضة

أنس)3(.بنمالكالإمامبمذهبالتمسكعلىالمغرب

!رهاالشيعةي!رهونالذين،السنةأهلمنالمؤرخينهؤلاءأنوالملاحظ

من!بيزاقطاعاتمثلالتيصنهاجةفانالتقدير،جؤمبالغتهمإلىأدىعظيما

وانظز،3541،ص،جالايمانلممحا:الدباغ،:جعوزا93،صصهاب،لبيانا:عذاريابن(1)

هـولا!س!لم5)5(:5ءطهـ520ءهءول3ء!اءه،ءأم.04.0

32هص6،ج،لعبرا:خلدونابن)2(

.ص!234%هنعيان،فىاوفيات:خلكانابن)3(
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الإسماعيلي،المذهبوهو،الرسميالدولةبمذهبتدين!انت،الس!ان

تاما.قضاءالشيعةعلىالقضاءمنالمؤرخونإليهذهبفيمايش!كمما

جوادهبه!باعندماوعمرب!رأبيبالشيخينالمعزاستنجادإنثم

مرالمعزأنالأربنهايةصاحبفيذ!ر،المذبحةلهذهقوياسبئاليس

شيءوأي:فقال،سنةقبلهموالذيرافضةفقيلعنهمفسألبجماعة

عنولاالشيعةعنأصلاشيئايعرفي!نلمف!أنه؟،والسنةالرافضة

ثورةهيطنماالمذاهبفيالتفقهبعدلهيهيئلمالمعزسنفصغر،السنة

بنعلىالفقيهأن)1(الدباغذ!ر!ماالشيعةضدالسنةأهلفقهاءتزعمها

علىالأمريقتصرولم،الشيعةضدالسنةمنالعامةيثير!انخلدون

)3(.بلدهجؤمنعلىشيخ!لقامبل،لمال!يةامعقلالقيروان

الزيرلةالدولةت!نلمالداميةالمحنةهذهأنيتضح!لهذلكمن

الفاطمية،الخلافةتجاهالزيريةالدولةسياسةتغيرمنولم،عنهاسئولة4

ويذ!ي،الزيريالأميرسنصغريستغلأناستطاعالقيروانعاملأنبيد

الشيعة،علىينقضواأنالقيروانجؤالسنةلأهلأتاحمماالثورةهذهل!ثب

السنةتسللعنفضلاهذا،القيروانفيمحتملغيروضعهمأصبحالذين

بلينبنالمنصورعهدمنذبدأذلك!ان،!ننفسهالزيريالبلاطإلى

وصلببقتلهفأمر،الصحابةبعضقذفعبيدهمنعبذاأنذ!ر-!يث

عليهاالمناداةمعتشهيرالقيروانافيبهاوطيف،رأسهقطعتبينما،-!ته

سنيفقيهيدعلىوتنشئتهالمعزترييةأنذ!رهيجدرومما)3(،العقوبةبسبب

154ص3،ج،الإيمانمعالم:الدباغ(1)

.-969صه،افريقيةفيالشيعةمحنة،محموداحمدحسن40،2صت24،بافىرب،نهاية:النويري)2(

258ص،9ج،الكامل:الاثيرابن8+،ص،جا،البيان:عذاريابن3()
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لمذاهب.الزيريةالدولةاتجاهعلىلدليلالرجالأبيبنالحسنأبيمثل

الفاطميين،بينالعلاقاتمستقبلجؤالنتائجأسوأعليهسيترتبمما،السنة

السني.المذهبإلىباديسبنالمعزواتجاهمالكمذهبتغلبعندزيريوبنى

الخلافةبينالعلاقاتفيسيئاأثراتحدلتلمالمذبحةهذهأنويبدو

التوددسياسةفيالحا!مالخليفةاستمرفقد،زيريبنيوبينالفاطمية

مايوهـ/704سنةالحجةذيآخرجؤبعثأنهالمصادرفتذ!ر،والمصانعة

الدولة،بشرفولقبه،النفيسةوال!ثداياالسفاراتباديسبنالمعزإلىام170

الشيعة.الثيرمنضحيتهراحالذيالداميالاضطهادعنشيئايذ!رولم

أبيبصحبةام910مايوهـ/411سنةالحا!مالخليفةأرسل!ذلك

تحويالمعز،تميمأبيالدولةشرفالىجليلةأخرىهديةيزيدبنالقاسم

مثلها،يرلمالخليفةثيابمنرائعةوخلعةالجوهر،بنفيسمللاسيفا

1(.)قبلهلأحديصللمالتشرلفمنسجلالمعزعلىوقرئ

إلىالفهبأمرالحا!مالخليفةأرسلام910مايوهـ/141سنةوفي

ومعه،!ديةأبيبنالعزيزعبدبنمحمدبصحبةآخرسجلاباديسالمعزين

الذهبية.بالخيوطمنسوجةعلماعشرخمسة

وخلافةآلمهابأمرالحا!ممقتلبعدالدولتينبينالوديةالعلاقاتوتستمر

فقد،الهدايابتبادل،ام020مايوهـ/141سنةالحجةذيفيالظاهرابنه

ومعهافريقيةإلىرسولاام270مايوهـ/418سنةالظاهرفيالخليفةبعث

مسرجةأفراسثلاثة،وباديسبنالمعزتميمأبيالدولةلشرفجليلتشريفا

الدولةبشرففيهلقبوسجل،مذهبةبنداوعشرون،ومنجوقانوخلعه،

المعزأرسلوبالتاليالقيروانبجامعالسجلوقرئ،المعزفاستقبله،وعضدها

388./ابالبيانن:عذاريابن258،م!9،ب،الكاملالأثير:(ابن1)
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منجليلةهديةالطاهرالخليفةإلىام930مايوهـ/043سنةباديسابن

منبسروجالثميثةالخيلجيادمنوثلاثة،حسانجارية"عشرون،جملتها

الخزألوانسائرمنثوبوخمسمائةألفعنفضلأ،واللؤلؤوالفضةالذهب

".السوسيوالثياب،الصقليوالثياب...،الزانالرماحومنالمغريي

علىاشتملت،باديسبنالمعزإلىثانيةهديةأرسلالظاهرالخليفةانثم

الطيبأنواعسائرمنخراسانوبلاد،والصينال!ثندبلادطرفغرائب

عنفضلاهذاوالبنودوالأعلاموالفرشالملابسمنذلكوغير،والجواهر

الشعراءتغنىوقد،العرييةوالخيل،والراقصاتالمغنياتالحسانالجواري

المعزبهامدحالتيقصيدتهفيرشيقبنالحسنمحمدأبومثل،الهديةبهذه

.(1)باديسبن

الصعوباتأنإلا،والقيروانالقاهرةبينالوديةالصلاتمنالرغموعلى

وعدمالظاهر،الخليفةعهدجؤالفاطميةالخلافةواجهتالتيوالقلاقل

الغلاءعنفضلا،المحليةوالحروبوالفش،الشامبلادفيالأموراستقرار

إلىبالإضافةوهذا،بعيد...."زمنمنمثلهيرلم"ماالأقواتوانعدام

المغنى،وسماعوملذاتهنزههالىالدولةشئونعنالظاهرالخليفةانصراف

فيسببا!ان!لهوهذا،البنيةضعيف،الصحةمعتل!انأنهعلىعلاوة

فيهقويتالذيالوقتفيالمغربوبلادإفريقيةبشئونالخلافةاهتمامعدم

منسواءالمال!يةالمدرسةتعاليمانتشاربفضلهناكلسنةاأهلشو!ة

منف!ان،السنيةالدعايةلنشرمرا!زأصبحتااللتينتونسأوالقيروان

السنة.أهلأزرويشتدالشيعيالتياريضعفأنالطبيعي

.228922،ص!،العمدة:رشيقبن(الحسن1)
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يأخذبلى،السنةأهلعلىالعطفيبطن!انباديسبنالمعزأنثم

فيالفتوىيسألهبالقيروانسنيفقيهاليأرسلفقد،الأموربعضفيرأيهم

بهايصلىأويلبسمماوغيرهاالفاطميينالخلفاءأسماءفيهاالتيالطرز

نأبيدذلك"يمنعأنيدهالفهبسطمنعلى"يجب:بقولهالفقيهفأجابه

القهبيتحجاجلأجلمداراةإلاوالبنودالسةأبقيت"ما:بقولهاحتجالمعز

.")1(والمسافرينالحرام

وانهسزاعبيذابنييسب!انباديسبنالمعزأنأيضاذ!ر!ما

هـ(436-)418الفاطميبالقهالمستنصرالخليفةوزيرالجرجرائي!اتب

نصه:الشعرمنبيتفيذلكتمثل،بينهماالوقيعةيحاول

خلقواأنهمأدريحنتمالاكلولهمخلاقلاقوماصاحبتوفيص

الجرجرائيأننجد،ثمبهويغرلهالخليفةولحتقرالوزير،يبجلفهو

نأمغربيبربريصبيمنتعجبون"ألا:يومالأصحابهفقالفطنا!ان

؟)2(.عراقياشيخأيخدع

صلاةقاطعوا،القيروانأهلمن!ثيراأنذ!رأخرىجهةومن

"واستمر،الفاطميللخليفةالدعاءبسبب،ظهرايصلونهاف!انواالجمعة

أحد".القيروانأهلمنالجمعةيحضرلبمحتىذلك

باتتأخرىوبعبارة،الفاطميةالدعوةهذهإلغاءمسألةباتتوه!ذا

رسميةبصفةزيريبنيجانبمنالفاطميةالخلافةمعالعلاقاتقطعمسألة

متوقعا.أمرا

168ص3،جالإلمان،معالم:الدباغ(1)

83.صد،المؤنسدينازأبيابن،91ص:التجانيرحلة:التجاني)2(
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فيالعباسيللخليفةوالدعوةالفاطميللخليفةالخطبةقطعأنعلى

المؤرخانيحددها!ماام510هـ/443عامذلك!انالجمعةخطبة

باديسبنالمعزأظهروفيها".1(:)بالقولالمحاسنوأبوالمقريزيالمصريان

ليقيمبغدادالىوسيررسولأالمستنصر،علىالخلافافرلقيةصاحب

ذلك".إلىفأجيب،الخلعمنهمواستدعى،العباسيةالدعوة

الإجراءاتبعضعنذ!رهبماالتاريخهذا)3(عذاريابنولقرر

وت!ليف،العباسيينشعارالسوادبلبسباديسبنالمعزبهأمربماالتنفيذية

تخرلبوأيضا،الأسودباللونالبيضاءالأقمشةبصباغةالقيروانصباغي

!ؤوتشريدهم،بالمشارقةوالتت!يل،بالقيروانارسهاومد،الإسماعيليةدور

أقدمتظهر!ماالبلادمنابرعلىالفاطميينلعنإلىبالإضافةهذا،البلاد

للمسجدالمعزأهداهمصحفغلافعلىباديسبنالمعزبخطم!توبةوثيقة

.القيروانفيالجامع

بالخلافةقلريبنيلدولةوالمذهبيةالسياسيةالتبعيةانتهتوه!ذا

المستنصرالخليفةمن!لايرضىالحالبطبيعةي!نلمالذيالأمرالفاطمية

إلىالعودةإلىيدعوهباديسبنالمعزإلىالمستنصرآرسلفقد،اليازوريووزيره

فيآبائكمنسلفمنآثاراقتفيت"هلا:يقولالإسماعيليالمذهبحظيرة

"ان:يقولإليه!تبالمعزأنبيدالجيوشبإرسالويتوعدهوالولاء"الطاعة

منعليهمولهم،أسلافكتمل!هأنقبل،المغربملوك!انواوأجداديآبائي

بأسيافهم")3(.لتقدمواأخروهمولوالتقدممنعظمأالخدم

.هاصه،بهلزاهرةاالنجوم:تغربرديابن21،ص!4،الحنفااتعاظ:المقريزي(1)

.204،174صص،%ا،البيان:عذاريابن)2(

24..صص%24،الأربنهاية:النويري)3(
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أعلنحيث،المغرببلادأجزاءباقيالىالانفصاليةالحر!ةامتدت

قدبرقةوأهلأنهام551هـ-/443سنةبرقةواليالعرييمختاربنجبارة

وتبرءوا،راياتهموأحرقوا،للفاطميينعليهايدعي!انالتيالمنابرأحرقوا

1(.)العباسيالقهبأمرللقائمودعوا،منابرهمعلىولعنوهم،منهم

السياسيالانفصالهذاأمامالأيديم!توفةالفاطميةالخلافةتقفلم

منمصرانتابلمانتيجة،الخلافةدولةأصابالذيالضعفأنبيدوالمذهبي

محمودةغيرإفريقيةفيعس!ريةمغامرةمنوالتخوف،ومجاعاتفتن

إلىفلجأتالمغربشئونجؤمباشرةالتدخلعنعاجزةجعلها،العواقب

أخرىوسيلة

بنيعرببنقلالمستنصرالفاطميالخليفةيقنعأناليازوريالوزيررأى

البلادتخليصالأول،الوقتنفسفيهدفينوتحقيق،افريقيةإلىهلال

وإنشاء،الزيريةالدولةعلىللقضاءافريقيةعلىإطلاقهمالثاني،ومنهم

فيةالمخيلةصدقت"فإن)3(:خلدونابنيقول!ماوهو،منهابدلاتابعةدولة

القاصية،بتلكوعمالا،للدعوةأولياء!انوا،وصنهاجةبالمعزظفرهم

بعدها،مافلهاالأخرى!انتوإن،الخلافةساحةعنعدوانهموارتفع

".الملوكصنهاجةأمرمنأسهلالبادية،العربوأمر

بنعليبنالحسنعلىأبوالدولة)م!ينرسولهاليازوريالوزيربعث

!الكمل!!فبدأ،الهلاليةعلىالمستنصرالخليفةبأمريدور(،العقيليملهم

بصلاتووصلهمالأموالمشايخهمإلىوحمل،ورياحزغبةبينالبينذات

بالمددووعدهممنهمواحدل!لودينارببعيرسائرهمعلىوأنعم،سنية

.164صص،%ا،البيان:عزاريابن(1)

03ص6،ج،العبر:خلدونابن)2(
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،والمغربافريقيةأقطعهم"حيث،إفريقيةإلىبالمسيرل!ثموأذنوالعدد

وأنفذ،"تفتقرونفلاالآبقالعبدالصنهاجيبل!ينبنباديسبنالمعزوملك

إليىأرسلنافقد،بعد"أما:فيهيقولباديسبنالمعزالى!تاباالياروزي

مفعولأ")1(.أمر!انالفهليقضي!هولآرجالأعليهاوحملنا،فحولآخيولأ

فيهاوعاثت،إفريقية،ووطرابلس،برقةبلادالعرييةالقبائلاجتاحت

منألفاثلاثينحشدأنلبثماباديسبنالمعزأنعلى،وتخريبافسادا

والتقى،القيروانمنبالقرب)حيدران(يسمىموضعالىبهموزحف،قواته

العربرأتفلما،فارسآلافثلاثةعددهابلغالتي،العربقواتمع

والمغافر،ال!زاغنداتلبسواوقد،بالسلاحمدججينوهمالمعزعسا!ر

وأشار،روعهممنهدأالرياحييحيىبنمؤنسقائدهمأنبيد،ذلكهالهم

هذهعلىالعيناسمإطلاقالىأدىالذيالأمر،العيونفييطعنواأنعليهم

جانبابالتحيزالفتحعرببدأحتىتبدأالمعر!ة!ادتوما،المعر!ة

وفرارهم،الصنهاجيينتخاذلعنفضلا،الهلاليةجلدتهمبنيالىفانضموا

حتىالعبيدمعالمعزوترك،الهزيمةعلىصنهاجةفاتفقت،القتالميدانمن

أ!ثرهم")2(.ويقتل،فعهلميرى

الغلبةأنإلاباديسبنالمعزعس!رفيوالعتادالعدد!ثرةمنالرغموعلى

فيهاوما،والخيامالخيلوغنموا،المعزعسا!رهزمواالذين،للعرب!انت

الزيرلة.للدولةالنهايةبدايةحيدرانوتعتبرموقعة،والأمتعةوالفضةالذهبمن

قواته،تنظيمفأعاد،ال!ثلاليةهؤلاءأمامهزيمتهعلىلمعزايرضلم

منالعاشر!ؤفارسألفوعشرينسبعة!بيرقوامهجيشرأسعلىوخرج

.0،21121ص!24،ب،ا!ربنهاية:النويري566،0م!%9،،الائير:الكاملابن1()

941ص،جا،لبيانا:عذاريابن568،ص،9ج،الكامل:الأثيرابن)2(
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ويأخذهمالعربيفاجئأنورأي،ام520أبريلهـ/443سنةالحجةذي

ور!بواالخدعةالىفطنواالعربأنبيدالعيدصلاةفيوهمغرةحينعلى

المعزهزيمةعنأسفرمما،واحدرجلحملةصنهاجةعلىوحملواخيول!ثم

علىالهلاليةواستولى،غيرقليلعدداعس!رهمنوقتلالثانيةللمرةوقواته

،ام570هـ/944سنةالحضارةو!عبةالثقافةمر!زالقيروانمدينة

.(1والدمازالخرابفيهاوعملوا

منلديهماالهلاليةضدباديسبنالمعزبهاقامالتيالمعاركاستنفذت

العرباقتسمفقددولتهأجزاءمعظموخسر،خزانتهوفرغت،وعتادمال

بنواستقر!ما،برقةفيورياح،طرابلسفيزغبةاستقرتحيث،البلاد

منوانتقل،الحالبالمعزوضاقغرئايليهاوماتونسفيسليموبنوهلال

المهديةفينفوذهاانحصرالتيلدولتهعاصمةواتخذهاالمهديةإلىالقيروان

وقتلوا،وغلمانهودارهحرمهعلىالعربواستولت،حول!ثاالأرضمنوشريط

فساذاالقيروانفيوعاثوا،وقصورهدورهونهبوا،النساءسبوا،والرجال

بهاظفرواالتيالغنائمال!ثيرمنالقاهرةإلىالعرببعث،!ماوتخريئا

،الخياموالذخائر،و،والعتاد،الأسحلةعلىاشتملتوالتي،المعزقصورمن

")2(.عظيمأمرالقاهرةإلىدخولهايومف!ان،والطرفالقتال،آلات

إفريقية،منابرعلىمنقطعتأنبعد،الإسماعيليةالدعوةالعربوأعاد

المستنصرية.بالس!ةالتعاملعودةعنفضلا

فيح!مهمنالأخيرةالسنواتباديسبنالمعزقضىحالايةعلي

نأبعد،ام630هـ/454سنةتوفىحتى،حولهاالأرضمنوشريطالمهدية

326.مصالثانيالقسم،السادسالمجلدالعبر،:خلدونابن(1)

12هص،2ج،لحنفااظاتعا:المقريزي()2
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ينتهيباديسبنالمعزوبوفاة،المغربعرفهملكأضخممل!ه!ان

فيليسجديدعصريبدأل!ي،القيروانفيالزيريةللدولةالذهبيالعصر

الطوائف،دويلاتعصرهو،المغرببلادفيبل،فحسبوحدهاإفريقية

أماام.940هـ/451جؤالبرغواطىمليلبنحموبصفاقساستقلحيث

قابسبينما،شوريحىتحتاستقلتامارةب!ونهاامتازتفقدسوسة

وفي،جامعبنيأسرةفيالحىاستقرحيث،هلالبنيمنأمراؤها!ان

واستعان،سيدهعلىخرجالذيالرندابنالزيريحا!مهااستقل،قفصة

خراسانابناستقل!ما،سنويةضريبةمقابلجؤمل!همدعلىبالعرب

يطمعأن!ذلكوالحالالطبيعيمنو!ان،ام650هـ/458سنةبتونس

وما،الوقتذلكفيصقليةغزواقدو!انوا،إفريقيةسواحلفيالنورمان

)1(.إفريقيةعلىالسيادةالىتطلعواأنلبثوا

خلععندما،تقديرهفيأخطأقدباديسبنالمعزأنسبقممالنايتضح

سقوط،والزيريةالدولةانحسارالىأدىالذيالأمر،الفاطميينطاعة

البدوية،الحملةهذهأن!ما،والنورمانالعربجحافلبينفريسةالبلاد

نفوساوأبادت،الرزقمواردوخربتالبلاداقتصادياتفيضرتأوإن

فإنها،المسيحيةالدولقبلمنصليبيةلحروبالمغربوعرضت،!ثيرة

ولولا،المغربتعريبعلىعملتفقد،بالمغرلعروبةجليلاعملاقدمت

.الآننراهاالتيالصورةعلىعريياالمغربصارلماالهلاليون

الطبيعيمنو!ان،المهديةفيلوالدهخلفاالمعزبنالأميرتميمتولى

منالثوارتميمأيام!ؤ!ثرتفقد،الأمورعليهتضطربأن!ذلكوالحال

وثار،السورضمهماإلالهي!نفلم،إفريقيةعلىالعربوغلب،فج!ل

346.صالثانيالقسمالسادسالمجلدالعبر،خلدونابنص!427،اب،البيان:عذاري(ابن1)
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منذحمادبنيدولةأسسواالذينحماد""بنوعمومتهوأبناءأقرباؤهعليه

الساحليةالمنطقةفيمحدوداالأميرسلطانواستمر،ام140هـ/504سنة

المناطقفقدتأنبعدبحريةدولتهمفأصبحت،المهديةبعاصمتهمالمحيطة

احترافإلىالوقعهذادفعهموقد،العربعليهاغلبالتيالداخلية

المسيحية.السفنومهاجمة،القرصنة

الأميرابنهوخلفهام131هـ/515سنةتميمبنيحيىبنالأميرعلىتوفى

المهدية،علىالاستيلاءمنسيتم!نونالنورمانأنواضحابدا،وحسن

عقدهاأنسبقالتيالزلريالأميرمعالهدنةصقليةملك)روجار(نقضوبالفعل

و!ذلك،ام481هـ/543سنةالمهديةعلىروجاراستولىأنلبثوما،معه

المهديةوظلت،النورمانيدفيوطرابلسإفريقيةساحلمدن!لسقطت

عنهاوأجلوا،عليهافاستولواالموحدونجاءأنإلىقصيرةفترةللنورمانخاضعة

للمرة،يحيىبنالحسنالزيريالأميراليهاوعادام951هـ/555سنةالنصارى

1(.ام)167هـ/562سنةبوفاتهالزلريةالدولةانتهتأنلىإالثانية

سنةفيالمغرببلادفيعليهاقضىقدالإسماعيليةالدعوةأنوالخلاصة

أنهمإلا،زيريبنيملكقوضواالعربأنمنالرغموعلى،ام510هـ/443

مصر.،الفاطميينطاعةإلىالمفربردفييفلحوالم

الاوسطالمغربفىحمادبنىدولضب-

المغربأنحاء!لعلىوهيمنتهمسلطانهمبسطعنزيريبنوعجز

رأيثمومن،و!تامةزناتةمنالمتعددةالثوراتبسببوالأوسطالأدنى

م!2+.التاني،القسم،السادسالمجلدالعبر،خلدون(ابن1)
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أشيرعلىحمادأخيهبتوليةالسلطاتتوزيعزيريابنبل!ينبنالمنصور

1(.البهازأبيوعمه،يطوفتأخيهمعيتهاولايتداولحمادف!ان،والمسيلة

قومه،وفحل،دهرهوفريد،وحده"نسيجبأنهحماداالمؤرخونوصف

جؤوتجربة،وفطنةدهاءذا!انوأيضاحصيفاوداهية!بيزا....مل!ا

قولةشخصيةيمثلالتقييمبهذاوهووذ!اء،فراسةلهو!انت،الحروب

دولةتأسيسنحوسريعاينطلقثم،جهةمن!خضاعهازناتهقتاليستطيع

.أخرىجهةمنالزلريينالأمراءضعفظروففيالبلادتلكفيبهخاصة

التيزناتهضدباديسأخيهابنإلىالمساعدةيدحمادأمدفقد

أشيرولايةباديسأفردأنف!انعليهوخالفواسنهلصغراستضعفته

تمردها،وزناتهثوراتليواجهمهـ/387799سنةحمادلعمهوالمغرب

!ما،بهموظفر،!ثيراشيئاوالسلاحالخيلمنأعطاه!ما،المستمر

محسنوولداهما!سنفقتل،عمهعلىبيتهأهلمنالمعارضينقاتل

!ثيرة)2(.حروببعدام...هـ/193سنةوباديس

علىفاشترط،زناتةعلىبالقضاءلهالأميرباديست!ليفحمادانتهزفم

لهالحرلةاتاحةعنفضلآ،يفتحهبلدو!ل،الأوسطالمغربيوليهأنأخيهابن

أمامالشروطهذهقبوللىإباديسواضطر،بالبلادإقامتهماناختيارفي

سنةفيحمادوتجرد،زناتةوتمردثوراتفيولتمثل،دولتهيتهددالذيالخطر

منوتم!ن،فتنتهاوإخماد،المعاديةالحر!اتتلكعلىللقضاءام00هـ/5934

جديدةمدينةبناءفيام700هـ/893سنةجؤحمادوشرع،بزناتةالهزيمةايقاع

،يصفهابهاواستقر،لدولتهعاصمةلاتخاذهاحماد(بني)قلعةبالقلعةعرفت

934.صص،الثانيالقسم،السادسالمجلدالعبر،:خلدون1(ابن)

36.اصص،-ا،لبيانا:عذاري)2(ابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمخربتات166

،خيزاغزرهاوأ،خلقاوأ!ثرها،قطزاالبلادأ!برمن"باتها:الإدرلسي

قصوزا".حسناأو،،موالأ.آوسعهاوأ

مباشرسببعلىالأمرمتوقفاوبات،صيتهوذاعحماداشتهر

أشياءلهوذ!روا،الوشايةالسعايةوفيباديسبطانةوأخذت،للاستقلال

حمادعاسهلهيتأهببمايحسوجعلته،حمادع!مهعلىباديسأن!رها

لاستقلالاأوالدولةعنحمادانشقاقبدايةرحدثت،يترقبانالطرفانوبات

هـ/504سنةفيالفهبأمرالحا!مالفاطميالخليفةبعثعندما،عنها

وانتهز،الدولةبعزيزولقبهللعهدولياباديسبنالمنصوربولايةتقليداام150

قسنطينة،عنالتتازلمنهفطلبحمادعمهسلطانمنليحدالفرصةباديس

1(.المنصوزعهدهلوليالإفريقيوقصروتيجس

بل،سلطاندمنالمنطقةهذهانتزاععنحماديرضىلاأنالطبيعيمنو!ان

الدعوةقطغفإنهذلكمنوأ!ثر،العهدبوليالاعترافورفضامتنع

طاعةونبذ،الشيخينعنورضي،السنةوأظهر،الرافضةوقتل،الإسماعيلية

وأربعمائة.خمسسنةوذلكالعباسبنيدعوةوراجع،جملةالعبيديين

انفصالهأعلنمنأول!انحماداأنالقوليم!نأخرىوبعبارة

باديسبنالمعزسبقوأنهمصر،فيالفاطميةالخلافةعنوالروحيالسياسي

المستنصر.الخليفةعلىالطاعةعصاشقحجنعاماأربعيهنىبنحو

الفاطميةالخلافةعنخروجأولالمفرببلادمنمنطقةشهدتوه!ذا

نأويبدو،الشيعيالمدبذلكوانحسرمصر،إلىالفاطميينرحيلبعد

المغربيينثائرفي!ليرفعهالذيالشعار!انالفاطميينعلىالخروج

.ص!9253،صلكلامل/االأثير:(ابن1)
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ولائها،علىوالحصولالجماهير،استقطابلنفسهيريدوالأدنىالأوسط

ميولهم.معويتمشىالمغاربةمايرضىوهو

والخلافةدولتهتجاهالعدائيحمادعمهموقفلباديساتضحلما

جيشرأسعلىحمادفلقيهجعفر،بنهاشمبقيادةجيشاأعد،الفاطمية

شقبنارية،بقلعةهاشمهزيمةعنأسفرمما،مقاتلألفثلاثينعدته

واديفيحمادهزيمةمنوتم!ن،قواتهتنيظمباديسأعادماوسرعان

الحصارهذاأثناءفجأةتوفىباديسأنبيد،القلعةفيحصارهثم،شلف

ام)1(.150هـ/604سنة

بجاية،وأشيروحاصرالمسيلةفاستعاد،أخيهابنوفاةحماداستغل

عقدحتىالمساعيلبثتالمنصور،ومابن!رامةيدعلىبالهزيمةمنىل!نه

استقلالعلى،نصام170هـ/804سنةفيباديسبنوالمعزحمادبينصلح

وه!ذاوالطبولالبنودوأعطيوآشير،،والزابوطبنة،المسيلةبعملحماد

حمادبنيودولة،القيروانفيالزيريةلدولةادولتينإلىزيريبنيملكافترق

الدولةممتل!اتمنغيرقليلجزءاالحماديةالدولةواقتطعت،القلعةفي

دولته،الأ!برمنالجزءعلىالسيطرةباديسبنالمعزفقدوبذلك،الزيرية

الأوسط.المغربفيالسنةللواءحام!ثىحمادصارالذيالوقتفي

نهجعلىسارالذيالقائدابنهخلفه،ام280هـ/941سنةحمادتوفيلما

باديسبنالمعزحملمماالفاطميةوالدولة،باديسبنالمعزطاعةوخلع،أبيه

تمحتى،عامينلمدةالقلعةفيويحاصره،جيشرأسعلىلهيتجردأن

)2(.الصلحهذاشروطالىالمصادرتشرولم،بينهماالصلح

352.-35ا:كص!الثانيالقسمالسادسالمجلدالعبر،؟خلدون(ابن1)

86.صص،الثالثالقسم،اكأعلاماعمال:الخطيبابن،294صص-9،الكاملاكأثير:)2(ابن
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باديسبنالمعزانفصلفعندما،المواتيةالأوضاعمنالحماديوناستفاد

اضطر،إفرلقيةفيملهالهلاليةالقبائلواجتاحت،الفاطميةالخلافةعن

وإذا،.الدولةبشرففلقبوه،الفاطميينبسيادةالاعترافإلىحمادبنالقائد

للأحداثمعاصرةفاطميةوثيقةأمامفنحنالروايةبهذهتفردخلدونابن!ان

المستنصرية.بالس!ةأصبحالحماديةالدولة!ؤالتعاملأنوتضيفوتؤيدها

خالصة،بنيةت!نلم،القائدأعلنهاالتيللفاطميينالطاعةهذهأنولبدو

،مماومقدراتهادولتهعلىللمحافظةالظروففرضتها،سياسيةمداراةهيوإنما

تمثلللفاطميينالطاعةهذهفانت،حمادبنيوسياسةحن!ةمدىعلىيبرهن

أبناءخسرهوضعمنوالاستفادة،وتغييرالمعسراتالتوارنلعبةفيحلقة

)1(.هلالبنييدعلىوقوعهمحتملعقابتجنبعنفضلا،عمومته

ليقيموا!لههذامنالحماديوناستفادفقدأمرمنينومهما

م!انةاحتلالوبجايةالقلعةلمدينتيأتاحمما،الفاطميينمعطيبةعلاقات

إلىالناسهاجرأنبعدوخاصة،المغربفيوالفريةالتجاريةالقيروان

وجه)3(.!لفيوتفرقوا،الهلالي!لغزوةابسببحمادبنيبلاد

ينعملمانهبيد،محسنابنهوخلفه،ام540هـ/446سنةحمادبنالقائدتوفى

حماد،ابنمحمدبنبل!ينعمهبيدقتلفقدأشهر،تسعةمنأ!ثربالحى

أنهغير،للدماءسفا!ابل!ينو!ان،ام550هـ/447سنةالإمارةاعتلىالذي

لقتلهانتقاما،علناسبنالناصرعمهابنيدعلىقتلبأنالآسنفسمنشرب

وقد،ام670هـ/454سنةالحىإلىعلناسبنالناصروصلوبذلك،أخته

ام)3(.670هـ/046سنةالقيروانأهلبايعهأنلىإ،عهدهفيالدولةاتسعت

227ص،المغرببلاد:مايسيةجورج(1)

144ص،لمعجبا:حشيلمراا(2)

ص!69.الثالثالصسمالإعلدم،أعمال:الخصيبابن)3(
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بنيدولةحياةفيهلالبنيعربجانبمنالمتزايدالتدخلأدى

مما،القلعةفيالإقامةالمتعذرمنجعلأنالبلادفيعيثهمعنفضلا،حماد

بجاية،مدينةاختطحيثآخر،موقعاختيارعلىعلناسبنالناصرحمل

أنهإلا،بالناصريةعهدهعلىعرفتوالتي،ام960هـ/461سنةإليهاوانتقل

المنتسبالقديماسمهاالمدينةعلىغلبإذتستمر،أنالتسميةلهذهيقدرلم

بجاية.قبيلةوهي،س!نتهاقبيلةاشهرإلى

الذيالمنصورابنهوخلفه،ام880هـ/481سنةعلناسبنالناصرتوفى

حمادبنيدولةأمراءأخرو!ان،أوجهاعصرهفيالحماديةالدولةبلغت

هـ/547-51)4علناسبنالناصربنالمنصورابنالعزلزبنيحيى

مولعا،للنساءمفلبا،مستضعفا،أيامه"وطالت،ام(-0131152

علىوقضواالأوسطالمغربالهلاليةالعربهاجمعهدهوفي،بالصيد"

1(.)عليه!انتماإلىالدولةإعادةالآميرهذايستطعولم،عمرانه

بنيوأمراءمصرجؤالفاطميينبيهنقائمةظلتالوديةالعلاقاتأنعلى

رحلفاطميمربهـعن536سنةحوادتفيعذاريابنفيذ!ر،حماد

إلىالحافظالفاطميالخليفةمنوهدية،عظيمةببضائعالإس!ندريةمن

)2(.بجايةصاحبالأميريحيى

تعدولااسمية!انتللفاطميينحمادبنيوولاءطاعةفإن!لومع

عهدأواخرحتى،ل!ثدايااتبادلظلوانالسةعلىالخليفةاسمنقش

عادأ!ما،علناسبنالناصربنمنصوربنالعزيزبنيحيىالحماديالأمير

.ام481هـ/543سنةالس!ةعلىاسمهنقشبأنالعباسيللخليفةولاءه

ص!362.،الثانيالقسم،السادسالمجلدالعبر،:خلدونابن(1)

54.ص،جا،لبيانا:عذاريابن()2
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المقتفيالفهعبدأبو"الإمامالعباسيالخليفةاسمدينارهعلىنقشو

ذلكيحدثأنالطبيعيمنو!ان"..العباسيالمؤمنينأميرالفهلأمر

سيطرةعنفضلابهاأحاطتالتيالمشا!لمنتعانيالفاطميةوالخلافة

الحى.علىوهيمنتهمالوزراء

القرنأواخرمنذالضعفدورتدخلبدأتالفاطميةالخلافةأنالقولوصفوة

الخطيروالوضع،الأندلسفيالإسلاميالتراجعأدى!ما،ال!ثجريالخامس

الذيالوقتفي،السياسيالمغربوضعفيالقوىميزاناختلالالىالشرقجؤ

دولةبميلاديبشرالصحراءمنالغرييالجنوبفيجديدثقلفيهظهر

1(.)5211هـ/547سنةالموحدينلسلطانالحماديينخضوعثم،المرابطين

81.-.8ص!،الفاطميينعلدثات:خضيري(حسن1)



السادلثىالفصل

ا*--------------/

لةللىلملى،لحتودا
....

11

لعغلىب،فبالم

)الملثميق(المرابطيقدولضأ-

المرابطيقظهوردولض.

المغربلبلادالمرابطيقضص.

الإندلسفىدورالمرابطيق.

المرابطيضالدولضسقوط.

الموحديقدولضب-

تومرتبقالمهدى.

الموحديقدولشوتأسيسعلىبقالمؤمقعبد.

الموحديضالدولئسقوط.
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)الملثميق(المدابطيقد!له

(!1147-5601!/هفىأ-دد8)

منتتفرعو!لهاومسوفةوجدالةلمتونةقبيلةالىالمرابطونينتمي

بينالممتدةالصحراويةالمنطقةتقطنلمتونةو!انتالصحراء،صنهاجة

لهموليسمنزلبهميطمئنلارحالةوهم،السودانوبلادالمغرببلاد.جنوب

،الأنعامأموالهمانما،لفزاولاحرئايعرفونلاو!انوا،إليهايأوونمدينة

منهاقبيلةسبعينإلىالصحراءصنهاجةوتنقسم،وألبانهالحومهاوأقواتهم

ومنوغيرهاوارثوبنىومنداسةوتلانةولمطةومسوفةوجدالةلمتونة

ومسوفة)1(.وجدالةلمتونةم!انةواعظمهاجميغاأشهرها

ضث

وأاللثامأهلأوبالملثمينتسمواحتىاللثامبارتداءالمرابطونتميز

فيرى،اللثاماتخاذهمتفسيرفيشتىمذاهبالمؤرخونذهبوقد،الملثمة

الرعليةالعواصفتثيرهالذيالغبارمنأفواههملحمايةاتخذوهأنهمبعضهم

لساءهمأنحروبهمبعضفيمرةذاتحدثأنهآخرونويرىالصحراء،في

ويقال،الرجالفيءعدادبذلكيحمسبحتى،محجباتمعهميقاتلن!ن

لهمزيافصار،اليمنأهلمنبأجدادهمأسوةاتخذوهأنهم!ذلك

،الحجابمنخاصئانوغاأعراسهمفييتخذون!انوالأنهمأو،ولأعقابهم

بقاياهم.منوهمالطوارقعنداليومحتىموجوذااللثاميزالولا

الثالث،القسم،ا!علاماعمال:الخطيبابن82،-.981ص2،جوالممالص،المسالص:البكري(1)

.52-94ص،المرابطيندولةقياممحمود:احمدحسن225،ص



173الإسلامىالمغربل!تا

نأ!ما،ولمتنونة!الصحراويينأخرىبأسماءالمرابطونعرفوقد

ومن،بالزراجنةنعتوهمبعدفيماعليهمالثائرينالموحدينمنخصومههـا

المرابطي،المجتمعفيالممتازةالمرأةم!انةالملثمينقبائلبهتمتازماأغرب

القبيلة،مجلسفيتشتركبل،المنزليةالأعمالتباشرولا،للرجلندفهي

عادةالملثمالمجتمعيعرفلم!ما،الأحيانبعضجؤأمهإلىالرجلوينسب

لنقلالصحراء،فيالرحلةعلىالقبائلهذهدرجتوقد،الزوجاتتعدد

خشونة،الحياةهذهوأ!سبتهم،السودانوبلادالمغرببلادبينالتجارة

التاريخي.بدورهمالقيامفيشرعواعندمابعدفيماآثارهاظهرت

!المرابطيق4

جدالة،قبيلةزعيمالجداليإبراهيمبنليحيصنهاجةرياسة!انت

ابراهيمولدهصنهاجةعلىاستخلفحيث،م5301هـ/416عامحتىوذلك

الحج،فريضةلأداءقومهرؤساءبعضمعالمشرقشطروجههويمميحيىابن

!انعلمتامجلشافيهاحضرحيثالقيروانبمدينةمرعودتهأثناءوفي

المذ!ورالفقيهمنطلبولذا،ذلكفبهرهالفاسيعمرانأبوالفقيهيديره

لجهل،وتعاليمهالإسلامقواعدقبيلتهأبناءلتعليمطلبتهأحدمعهيبعثأن

فقهاءأحدإلى!تائاوحفلهفقامالصحراء،فيلانقطاعهمنظزابهاقومه

وهو،اللمطيزلوبنوجاجيدعىالعلمعنهنقلواالذينمنالأقصىالمغرب

فلما،المرابطينداروسماهاوالخيرللعلمبالسوسبناهاالتيدارهفيمقيم

الفقيه!تابمنهأخذثم،وفادتهأ!رمإبراهيمبنيحييإليهوصل

بنالفهعبدويسمىطلبتهأحدلذلكفاستجابتلاميذهعلىوقرأهالفاسي

وورغا.علفاوأوفرهمطلبتهأحذقمنوهوالجزوليياسين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميالمغربتات174

منهالقيحيثجدالةقبيلةإلىإبراهيمبنيحيىياسينابنصاحب

العلممنعنهيحيىل!ثمذ!رلما!بيزا،وسروزابالغا!!رافالمتونةومن

أح!امجدالةأهلبتعليمياسينبنالقهعبدبدأعندئذ،والدينوالفضل

فبنىالصحراءفيمهمتهوواصلالمن!ر،عنوالنهيبالمعروفوالأمرالدين

اختلفالصحراءمنناءم!انفيوذلكإبراهيمبنيحيىمعبإتقانرباطه

حدودفيهوبلوقيل،المحيطساحلعلىإنهفقيلتعيينهفيالمؤرخون

صنهاجةأهلمنأتباعهم!ثرماوسرعاننهرها)1(،مصبعلىالسنغال

ابنعليهمأطلقرجلألفمننحوابلغواحتىوالزهدالعبادةفيالراغبين

الصلاةقواعدتعليمهمعلىوع!ف،لرباطهلملازمتهمالمرابطيناسمياسين

علىخر!منومحاربةالدينسبيلفيالجهادفيوترغيبهم،وغيرهاوالز!اة

المن!رتركعلىيحثونهمأقوامهمإلىتلاميذهمنبعضتابعثثم،مذهبهم

صاغية.أذائامنهميجدوالمول!نهمالإسلامبقواعدوالتمسك

قبائلهم،رؤساءوخاطببنفسهياسينبنالفهعبدإليهمخرجذلكعند

إلىانصياعهمعدمعلىأصرواولما،الدينتعاليمواتباعالتوبةإلىودعاهم

آلافثلاثةنحوجؤجدالةقبيلةوغزاالسيفياسينبنالفهعبدرفع،قوله

بقيمنوأسلم،!بيزاعدذامنهمقتلأنبعدعليهموانتصرالمرابطينمن

ام)2(.310هـ/423سنةفيهذاو!ان،جديذاإسلافاأهلهامن

لهفأذعنتمسوفةحذوهاوحذتفأطاعتهلمتونةقبيلةإلىسارثم

وأقرتالتوبةإلىسارعتصنهاجةبقيةذلكرأتفلما،الأخرىهيبالطاعة

القبائلغزوفيوأخذ،الإسلاموشرائعالقرآنيعلمهافجعل،بالطاعةله

دارالغرب،إفريقياغرب!اكلهسللامنشر!المرابطيندور(:)الدحتورةدندشللطيفاعبدعصمت(1)

.*-07ص،8891بيروت،ميسلالإا

375.صالتاني،القسم،السادسالمجلدالعبر،خلدوناب!)2(



175الإسلاصمىالمغربتتا

إبراهيمبنيحيىتوفيثم،منها!ثيرلهدانتحتىالصحراءفيالقاطنة

)1(.اللمتونيعمربنيحيىعليهمفولي

تجاوزجؤتطمحصنهاجةجعل،المغرببلادفيالسياسيالوضعانعلي

فيال!املةالسيادةلهالتصبح،صحراويةمنطقةفيالتجارلةالوساطةدور

مدنهابينتريطالتيالمسالكشب!ةوعلي،الشمالفيالعمرانيةالمنطقة

هذهقامتوقد،المرابطيندعوةظهوراثريتحققالاملهذاان،وقراها

ولمطة،،ومسوفةوجدالة،لمتونةبينالتحالفعلياسلفنا!ماالدعوة

التي،الاقتصاديةالمصالحلواقعحياتجسيدايمثل!انالتحالفهذاولعل

القبيلانا:ا)3(خلدونابنيقول،الاقتصاديةالمناطقمختلفبينتريط

منبدفلا،متعددةوعصبيات،متفرقةبيوتاتفيه!انتالواحد،وان

العصيباتجميعوتلتحم،وتستتبعهاتغلبها،جميعهامنأقويت!وقعصبية

"ا!بريواحدةعصبيةوتصير!أنهافيها

وتحالفالعصبيةاساسعليقامت!انتوان،المرابطيةالدولةآنعلي

تعاليماليوالعودةمالكمذهبشعاررفعتنفسهالوقتفيفانها،قبائلها

دينيةدعوةبسببلقبيلةالسيادةت!تبوقد،الصحيحالاسلاميالدين

انا:ابقوله)3(خلدونابنلذلكفطنوقد،الأخريالقبائلبينتنشرها

منلها!اقالتيالعصبيةقوةعليقوةأصلهافيالدولةتزيدالدينيةالدعوة

لان!ونبل،الاقتصاديالعاملأهميةنغفلالايجبول!نا.،عددها

غزواتتوجيهفيلغباأثرذات!انتالاقتصاديةالدوافعانقلنااذامغالين

حتيالدولةأر!انوتثبيتالمغرببلادلفتحهممهمواستنهاض،المرابطين

.الأطرافمتراميةامبراطوريةغدت

77.-76ص،السابقالمرجع:دندشعصمت(1)

99،صخلدونابنمقدمة:خلدونابن)2(

الصحراء،26025تجارةمراحزاهم:خضيريوحسن،11ا،صخلدونابنمقدمة:خلدونابن)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المغرالمرابطيقثلبلا

الإسلامىالمغربتات

ياسينبنالفهعبدوامامهمالمرابطونأحرزهاالتيللانتصارات!ان

ياسينبنالفهعبدتلقىفقد،المغرببلادحتىامتدتالنطاقواسعةأصداء

فيفيهيرغبونبالمفربودرعة،سجلماسةأهلمن!تائاعمرانبنولحيى

فعرض،المغراويمسعودأميرهموطأةتحتوالجورالظلممنبلادهمتطهير

ذلك.علىفوافقوهالمرابطينرؤساءعلىالأمرياسينابن

المرابطينمن!بيرجيشفيياسينبنالفهعبدخرجحالآيةعلى

أرضعليرحاهادارت!ثيرةمعاركفيالمغراويبمسعودوالتقوا

المدينة،عندفاعهمفيالبسالةمنضروباالزناتيونأبديوقد،سجلماسة

امرهم،تدار!واانلولا،المرابطينيدمنتخرجسجلماسةو!ادت

سجلماسةاصحابالزناتيينعليواحدرجلحملةوحملواصفوفهموجمعوا

ياسينابندخلثم،جيشهومعظمالمغراويوقتلالمرابطينبانتصارانتهت

أحوال!ثا،أصلححتىبهاوأقاممغراوةمنبهاوجدمنفقتلسجلماسةمدينة

التيالدياروأحرق،الطربآلاتفقطعالمن!راتمنبهاوجدماوغير

قفلأنلبثماثم،المغارموأسقط،الموسوأزال،الخموربهاتباع!انت

اصرارولعل)1(المرابطينمنعاملآعليهاولىأنبعدالصحراءإلىعائذا

يلعبهالذيالاستراتيجيالدورأهميةلنايفسرالمدينةهذهفتحعليالمرابطجن

الفتية.ودولتهمالسياسي!يانهمقيامفيالحساسالتجاريالمر!زهذا

ياسينابنقدم،ام550هـ/447سنةاللمتونيعمربنيحيىالأميرتوفيلما

وورغا،صلاخا!أخيه!انعمرالذيبنب!رأباأخاهللقيادةعنهعوضئا

علىو!ان،السوسبلادلفزوالمرابطوناتجهام550هـ/447السنةهذهوفي

08.ص،دورالمرابطين:دندشعصمت،128ص،الاتيس:زرعأبيابن(1)



177الإسلام!المخربتالنى

بلادبغزوفقامواب!ر،أبيالأميرعمابنتاشفينبنيوسفالجيشمقدمة

البجليةل!ثميقالالشيعةمنقوممعواشتب!واماسةمدينةفتحواثمجزولة

مدينتهموفتحواعليهمفانتصروا،بتارودانتالبجليالفهعبدبنعليإلىنسبة

1(.)السوسبلادىإليهمآلحتىعليهموقضوا،عنوةتارودانت

أميبرهاعنهادافعالتيأغماتمدينةقصدوا،امهـ/448560سنةوجؤ

تسليمها،إلىاضطرثم،شديذادفاغاالمغراويعليبنيوسفبنلقوم!

فيأغماتالمرابطوندخلثم،المغراولينيفرنبنيحمىفيتادلاإلىوالتجأ

وجدوهمنوقتلواتادلافتحواثم،شهرينبهااستراحواحيثالمذ!ورةالسنة

زوجتهو!انت،وقتلوهالمغراويبلقوطظفروا!ماملو!هايفرنبنيمن

النفزاولةاسحاقبنتفشبوتدعى،والفطنةوالرياسةبالجمالاشتهرتقد

)2(.اللمتونيعمربنب!رأبوالأميرفتزوجها

أعداذاهناكأنوعلم،ففتحهاتامسنابلادإلىياسينبنالفهعبداتجهثم

والبرغواطيونبساحلهايقيمونالدينعنالمارقينبرغواطةقبائلمن!ثيفة

طريفبنصالحيدعىيهوديرجللىإاجتمعواشتىقبائلمنأخلاطهؤلاء

عبدبنهشامأيامفيالنبوةادعىحين،بتامسناالقائمالبرلاطيشمعونبن

"برساص!"منأصلهو!ان!،الرسوللوفاةالثانيالقرنفيمروانبنالملك

العربفعريتهبرناطيديانتهفيودخلتبعهلمنيقالف!ان،الأندلسبجنوب

قرآئاطريفابنلهموضعقدو!ان،برغواطةفسموابرغاطيوقالوا

خمسويصلون،رمضانولفطرونرجبيصومون!انوا!ماجديذا،

.912صالمصدر،نفس(1)

المصدر:خلدونابن822،-2981/صب،المسالص:البكري،912ص/السابقالمصدر:زرعأبيابن)2(

376.صالساضا،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمغربتاريخ178

النساء،منعددبأيالزواجل!ثم،واباحبالليلوخمسبالنهارصلوات

1(.)المرابطيندولةقيامحتىوال!فرالضلالةعلىحالهمواستمر

عبدفسار،القومهؤلاءقتالإلىالمرابطونيتجهأنالطبيعيمنو!ان

أرضإلىالمرابطينجموعجؤاللمتونيبرأبوالأميروقائده،ياسينبنالفه

غفيرآبيبنالفهعبدحفصأبويومئذبرغواطةعلىالأميرو!ان،برغواطة

عبدالفهفيهاأصيبعظيمةحروبالفريقينبينفدارت،معاذبنمحمدابن

،ام950هـ/451سنةوفاتهإلىأدتخطيرةبجراحالمرابطينإمامياسينابن

التمسكعلىوحثهمصنهاجةشيوخجمعأجلهبدنوآحسعندماولنه

عمر.بنبرأبيالأميرعلىفاتفقوايقودهممنواختيارالتحاسدوعدم

هذاواستطاع،ومبادئهعقيدتهسبيلجؤياسينابنتوفىوه!ذا

درنجبالمنالممتدةالشاسعةالمنطقةجؤالصحيحالإسلامينشرأنالفقيه

يم!نوهنا،الجنوبفيالنيجرنهرمنحنىإلىالشمالفي(أطلس)جبال

أوتيفريدةوشخصيةوسياسةدينرجل!انياسينبنالفهعبدأنالقول

لدولةالأساسحجروضعفقدالتاريخوصنع،الرجالقيادةعلىالقدرة

،الإسلامسبيلفيالجهادفيبعيذاشأؤابعدفيمابلغواالذينالمرابطين

بالأندلسالإسلامعمرفيأمدواحتىودمائهمأموالهممنال!ثيروبذلوا

.الضياععلىالبلادتلكأشرفتأنبعدأخرىقروتا

عمربنب!رآبيإلىوالسياسيةالروحيةالمرابطينزعامةآلتلما

جيوشهبهامنيتاالتيال!ارثةتلكبعدصفوفهتوحيدعلىعملاللمتوني

شأفتهم،صلفاستآ،برغواطةنحوبجنودهواندفع،ياسينابنةوفاجراءمن

نابعدبالطاعةلهدانواثم،غنائمهمالمرابطينبينوقسم،دعوتهمومحا

!راجع.،013صالمصدر،نفس(1)

5الاه"ح،لأ"،لا+:5،طط!أهء2ء4؟93ء!لاه،؟،أء5ءط20أ59ء+أء4!54،1!5أ،،5

7!"ولس!ء4ولهولء4وللا5لا،+!+ا.*+5،19607."ه05.46-



917اكلهسلا!طالمخربل!تا

أغماتمدينةإلىراجغابرآبوالأميرقفلذلكبعد،اسلامهمجددوا

1(.با!لغرب)للمرابطينحاضرةأول!انتالتي

!

التيدولتهماسبعلىالحرص!لحرلصئاعمربنب!رأبو!ان
بنيوسفعمهابنإلىعهدولذا،المبرةمرحلتهاجؤتزاللا!انت

الاختيارفإنوهذا،المغرببأمرالجيوشعلىقائدهاللمتونيتاشفين

آفقه،وسعةعمربنبرآبيالأميرنظربعدعلىيدلالقائدل!ثذاالموفق

ذاتالنفزاويةاسحاقبنتزينبازوجتهبطلاقب!رأبوالأميرقام!ما

وأوعز،الصحراءحرارةمنتطيقهمالايحملهالاحتىوالرأيالرائعالجمال

امرأةفإنها"تزوجها:لهوقال،منهابالزواجتاشفينبنيوسفعمهابنإلى

بلادفيالأمورزمامتاشفينبنيوسفتقلدوه!ذا،ذلكفان"مسعودة

دينه"منيعرفونلمانظزاإمرتهعلىالمرابطينآشيا!أجمعأنبعدالمغرب

ب!رأبوالأميرلهوترك")2(،رأيهوسدادوورعهوعدلهوحزمهوشجاعته

يوسف!انالأثناءتلكوجؤ،السودانبلادلىإبالباقيوسارجيشهمنجزءا

الذيجيشهقستمبآنفبدأ،غمارةبلادجؤالعظيمةمهمتهيؤديتاشفينبن

،قوادهأقدرمنآربعةل!ثااختارأقسامأربعةإلىمقاتلألفأربعينيومئذبلغ

فيالقويةالقبائلمحاربةفيالجيوشتلكوأخذت،قواتهمقدمةفيوجعلهم

أراضيها،علىواستولتفغلبتها،يفرنوبنيوزنانةمغراوةسيماولا،المغرب

المغربنواحيمعطمعلىغلبقديوسف!انحتىأشهر،بضعةتمضولم

هـ/454سنةأوأخرفيأغماتإلىغزواتهمنعادثم،والوسطىالجنوبية

.17-16ص4،ج،البيان:عذارىابن(1)

.134ص،السابقالمصدر:زرعأبيابن21،،18ص%4،المصدرنمس)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمغربتات018

بلادفيلهخطبحتىالمغربأنحاءفيصيتهوذاعأمرهعظموقدام620

1(.منبزألفينحوعلىالمغرب

علىاختيارهفوقعلجيوشهقاعدةتأسيسفيتاشفينبنيوسفاوفر

فاشتراهاالمصامدةلبعض!انت،أغماتمدينةغربيشمالتقعآرض

الفعلة،معبنفسهالمسجدبناءفييعملو!ان،مسجذابهاوبنى،يوسف

هذاو!انام،620هـ/454سنةالشهيرةمرا!شمدينةمولدف!ان

ذإمسرغا"،"امشالمصامدةبلغةومعناه،الم!انهذاعلىيطلقالاسم

اسم"أن:مؤنسالد!تور/ويرى،الطريقوقطاعاللصوصمآوى!ان

المدينةمبانيلأنالحجر"،قصرومعناها،مرو!شبالبرلريةمرا!ش

فيقاعدتهت!ونانالييوسفدعتالتيالأسبابومنبالحجر)2(بنيت

وأ!ثرهمقوةالمغربقبائلأشد!انتالقبائلتلكأنالمصامدةبلادقلب

!انأطلسجبالمندرنجبلأن!ما،جيوشهمعظموتؤلفجمغا،

المغريية،المدنأعظممنطويلغيروقتجؤمرا!شغدتوقديحيمها،

دور.أعظمالمغربتاريخفيولعبت

سيطرحتى،المغرببلادفتحإتمامفيأخرىأعوافاتاشفينبنيوسفوقضى

عافاعشرلنزهاءتاشفينبنيوسفالأميراستغرقوه!ذا،نواحيهمعظمعلى

الآقصى،المغرببلادفتحإتماممنخلالهاتم!نحتى،دولتهأر!انتثبيتفي

لتفرقتاشفينبنيوسفيدعلىالمغرببلادفتحاستمالللمرابطينيتملمفلو

لاستيلاء!انأخرىناحيةومن،قائمةلهمقامتولماريحهم،وذهبتشملهم

منهلالبنيعربقبائلمنصيانتهفيفضله،لهوتوحيدهمالمغربعلىالمرابطين

.الشمالفيالصليبيةالهجماتومنالشرقناحية

:مجهولمؤلف0،54صالمعطارالروض:الحميري،156ص،المعجبالمراحشي:الواحدعبد(1)

102.ص،المرابطيندولةقياممحمد:احمدحسن25،ص،الموشيةالحلل

164.ص،المغربتاريخمعالم:مؤنسحسين)2(
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منالغرييالنصفعلىالإستيلاءمنالفترةتلكخلالنجح!ما

الس!ةبضربأيضتاقام!ما،الأقصىالمغربمعوتوحيدهالأوسطالمغرب

تنظيمهعنفضلأأ!فاءرجالأعليهاجعلعمالاتإلىالمغرببلادوتقسيم

.للأسطولوإنشائهللجيوش

التيالمرابطينلدولةالحقيقيالمؤسسهوتاشفينبنيوسفيعتبرولذا

جؤالإسلاميالوجود!انحيثالنصارىأطماعمنالإسلامحفظت

بدماءالإسلامالدولةهذهأمدت!ما،ضرباتهمتحتيترنحالأندلس

البرلر.عنصروهوغيرعربيبشريعنصرعلىقامتحيث،جديدة

حاملة،الأقصىالمغربأبوابتطرقالمرابطينقبائلبدأتوه!ذا

الىالمغربفيالإسلاميالعالمحاجةفيهاشتدتوقتفيالمال!يالمذهب

بالمجتمعوتعود،المبعثرةالجهودوتوحد،الشعثتلمفتيةوقوى،جديدةدماء

يعتبرالدولةهذهمؤسسفإنغروولا،الصالحالسلفعهدإلىالإسلامي

إيمانمنبهتميزلماالعصور،مرعلىالإسلامدولةبناةأ!ابرمنبحق

الدينهذايخدمأنينبغيبأنهوشعوره،ورسالتهوفضلهبالإسلامعميق

عنفضلأهذاالأخطار،منعالمهحمايةعلىويعملسبيلهفيويجاهد

مترابط.واحدعالمأنهعلىالإسلاميالعالمإلىالواسعةنظرته

الاندلسالمرابطيقض!!ى

دولةظلفيقولةودينيةسياسيةبوحدةيتمتعالمغربصار

الأثدلس!انالذيالوقت،فيتاشفينبنيوسفوزعيمهاالمرابطين

ملوكحىتحتوالاجتماعيالسياسيالتف!كمنيعاني

صقلبيةصغيرةدويلاتاليالأندلسوحدةتمزقتفقد،الطوائف

الذيالامرالعسريةالاسلامقوةانهيارذلكوتبع،وبريريةوعريية

الدويلاتهذهالتهاممهمةقشتالةخاصةوبصفةالنصرانيةقويأماميسر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيالطوائفامراءدخلالذيالوقتجؤ،الاخريتلوالواحدةواخضاعها

عليناحيتهيوسعانيريدمنهمو!لبعض،معبعضهمطويلةحروب

حاسبا،إتاوةيدفعلهمالنصاريبقواتذلكفيمستعيناالاخرينحساب

نألبثتوما،المسلميناخوانهحسابعليلنفسهملايقيمانهبذلك

هـ/478سنةفيقشتالةملكالسادسالفونسويدفيطليطلةسقطت

أمرأنالاندلسيونوشعر،طليطلةلسقوطالاندلسواهتزام)1(،850

الفونسو،استرضاءاليالطوائفأمراءوبادر،ضياعالي!لهالأندلس

الاستنجادفيالطوائفملوكف!روهناالجزيةدفعأنفسهمعليورضوا

عبروقدالميزانفيالأندلسوضعأصيحأنبعدالدينفياخوانهمبالمرابطين

تعبيربقوله:صدقأالوضعهذاعنالعسالابنالاندلسيالشاعر

الغل!منالابهاالمقامفمامطيكمحثواأندلسأهليا

سفص!)2(فيالحياتمعالحياةحيفلايفارقناعدوبينونحن

أهلصريخيحملونمرا!شاليالأندلسأهليمثلوفدوتوجه

لتخليصالأندلساليعبورهفيورغبته!تاشفينبنيوسف،اليالآندلس

بهم.المحدقالنصرانيالخطرمنالمسلمين

،وأخذللجهادنفسهقتوتاالأندلساليللعبورتاشفينبنيوسفتأهب

اليالمواجهةسبتةمدينةاليوانتقل،وعسا!رهجنودهاستنفارعلييعمل

نابعدالخضراءالجزيرةاليصسما!رهاتجويزفيأخذومنها،الاندلسعدوة

والارتحالالمرابطينلقواتئهاخلابايزلدالراضيابنهعبادبنالمعتمدأمر

الخضراء،بالجزيرةونزلالزقاقبحرتاشفينبنيوسفعبرثم،رندةاليعنها

بتحصينيوسفوقام،والضيافاتالأقواتمنعندهم.بمااهلهااليهخرجحيث

127ص،جه،الأعيانوفيات:خلكانابن27،ص،الموشيةلحللا:مجهولمؤلف(1)

84ص6،ج،الطيبنفخ:المقري)2(
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جيشهمنفرقةاختار،!ماوأبراجهاأسوارهاوترميمالمدينةهذه

المعتمداميرهااستقبلهحيث،اشبيليةمدينةنحواتجهوبعدها،بهاواس!نهم

هذهوفي،والتحفالهداياال!ثيرمناليهموقدموالت!ريمبالحفاوةعبادبن

بهللحاقالاندلسرؤساءجميعاليبرسلهتاشفينبنيوسفبعثالاثناء

صاحببلقينبنالفهعبددعوتهفلبي،النصاريضدالجهادمعر!ةلخوض

منبفرقةصمادحبنالمعتمدبعث!ما،مالقةصاحبتميمواخوهغرناطة

يلبونهرعواالذينالمتطوعةعنفضلاهذا،الدولةمعزابنهبقيادةالفرسان

الاندلسأنحاءسائرمنالجهادنداء

،ولعبرالمرابطينهؤلاءبمقدمالفرحةغمرتهمقدالاندلساهلانويبدو

الأحداثهذهعايشالذيغرناطةصاحببلقينبنالفهعبدذلكعن

لدينا،عظمتالفهمنةالأندلسالياقبالهانوظنناا:ابقولهعيان!شاهد

طلبعليواقبالهمخبرهممنشاعوللذيالقرابةاجلمنخاصةولاسيما

النياتحسنمنالسفرةتلكفيوالعجب....بالحقوح!مهم،الآخرة

ذلك)1(عليجمعتانماالقلوبنما!أالضمائرواخلاص

نحوبقواتهاتجهاشبيليةفيايامبضعةتاشفينبنيوسفقضيانوبعد

تلكبظاهرجميعاونزلواايضاالاندلساهلقواتبهولحقت،بطليوسمدينة

أوسعهمالذىالأفطسبنالمتو!لصاحبهااستقبال!ثمفي!انحيثالمدينة

ورأبطليوساليطريقهفيالمسلميناميرولقينا11:بلقينابن،يقولو!رمهببره

فضلالحومنانمنحهاناستطعنالورغبةفيهذلكمازادنالناا!رامهمنينا

فييرغب!ل،بعس!رهمحتفلاالافطسبنالمتو!ل،ولقينااموالناعن

ا)3(انفسهالموتعليووطن5جهداعملقد،الجهاد

،القاهرةبروفنسالليفيتحقيق(اللهعبدالامير)مذحراتالتبيان:بلقينبنعبدالله:راجع(1)

27-ه926ص،المرابطيندولةثيامةمحمودحمدا:حسنو!ذل!،01-014ا/ص5591

501ص،المصدرنفس)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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معس!رلن!ؤالاسلاميةالجيوشبتنظيميوسفالاميرقامثم

حيثالقتالقبلخميسش!لعلينظمتوالتيالاندلسيةللقوات!بيرين

فيالآفطسبنالمتو!لو!ان،المقدمةقلبفيعبادبنالمعتمد!ان

الساقة،جؤالاندلساهلوسائرميسرتهاجؤالاندلسشرقواهلميمنتها

الجيش،ثمعاتشةبنداوودبقيادةالمؤخرةتحتلف!انتالمرابطينقواتأما

!مائنش!لعلي!لهاو!انت،تاشفينبنيوسفبقيادةالاحتياطي

اللقاء.عندجهة!لمنتخرجمتفرقة

جناحعليالاندلساليالمرابطينبمقدمالانباءوصلتالاثناءتلكوفي

وازاء،سرقسطةلمدينةمحاصراو!انقشتالةملكالسادسللفونسوالسرعة

معتحالفحيثالنصرانيةالقويبحشدوهم،الحصاررفعالياضطرذلك

محاصرايومئذو!اناراغونملك5"حول!3أثي!ولل!ء3راميرسسانشو

مناوللر!ول!"!مماالبرهانسقائدهاستدعي!ماطرطوشةلمدينة

جمةاعداداليهانضمت!ما،السادسالفونسواليبقواتهماواثضمابلنسية

ايطاليامنالمتطوعةالفرسانفرقعنفضلاهذاوأشتوريشوليونجليقيةمن

لاحيثالمسلمينجيشقبالةمجتمعةالقواتهذءونزلت،فرنساوجنوب

ناعليعزمقدالفونسوو!ان،نهآواديفروعأحدبينهماسوييفصل

بالهزيمة.منياذامالبلادهحمايةوذلكاراضيهمفيبالمسلمينلقاؤهي!ون

الجيشعددتقديرفياختلفتقدالاسلاميةالروايةانونجدهذا

ومئتيفارسالافولقانيةبمئة)1(القرطاسروضصاحبفيقدرهالنصراني

وابنفارسالفبثمانينالموشيةالحللصاحبويقدره،راجلالف

.)3(الفابستينال!ردبوس

14،صهالقرطاسبروضالمطربنيسا!:زرعابيابن(1)

49كصالأندلستاريخةبوسالكرابن،56!صالموشيةالحلل:مجهولئؤلف)2(
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الفاواربعينبثمانيةالموشيةالحللصاحبفيقدرهالاسلاميالجيشأما

نايمنفانهحالايةوعلي،الفابعشرلنالمعجبصاحبيقدرهبينما،

منعددااقل!انالمسلمينجيشانالمختلفةالرواياتهذهمننستخلص

النصاري.جيش

الرسلو!انت،ايامثلاثةلمدةللقتالادااستعدتأهبحالةفيالجيشانبقي

الي!تاباتاشفينبنيوسفالأميرالأثناءارسلتلكخلالوفي،بينهماتختلف

،الاسلامجؤالدخول:فيهعليهيعرض!لسنةبأح!امعملاالسادسالفونسو

اليدعوتانكأذفنشيابلغناا..وقد:اايضافيهوجاء،الحربأو،الجزيةأو

اجتزناهفقداليناعليهاالبحرتعبرفلكلكي!ونانوتمنيتبكالاجتماع

دعائك.عاقبةوستريوبينكبينناالعرصهذهفيالفهوجمعاليك

يوسفاالي!تبثم،وحقداغضباامتلأالفونسواليالخطابوصللما

وهوالجمعةيومغداأنذ!رحيثالاثنينيوماللقاءي!ونبأنتاشفينبن

الأحدوبعده،محلتنافي!ثيرونوهماليهودعيدالسبتوبعده،!معيد

مدر!أ،!انعبادبنالمعتمدانبيدذلكعلييوسففوافقه،عيدناوهو

العدويشنانخشيةوالاستعدادبالتأهبيوسفعليفأشار،الروملم!ايد

زحف،وفعلاللقتالالمحدداليومقبلالمسلمينجيشعليمفاجئاهجوما

الجمعةيومفيبالهجومالاسلاميالجيشوفاجأبقواتهالسادسالفونسو

دارتحيثام)1(،860سنةا!توبرشهرمنهـ/94723سنةرجبامن2

آنه،وادينهيراتأحدعليكال!!!!33الزلاقةفحصفيالمعر!ةتلكرحي

الشمالالي!يلومتراعشراثنينحوبعدجيريروعليبنهرحاليايسميالذي

والارغونيينالقشتاليينمقدمةاشتب!تحيث،بطليوسمدينةمنالشرقي

المغربتاريخ!ؤدراسات:مختارالعبادي،احمد28ا،صالمرابطيندولةقيام:محمودحمداحسن(1)

89،صلسلاندوا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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و!انعباد،بنالمعتمدبقيادةالاندلسيينمقدمةمعالبرهانسبقيادة

نواحياليبالفراربعضهمولاذ،الأندلسيينتقهقراليأديعنيفااشتبا!ا

فرسانهمععبادبنالمعتمدوبقي،المرابطينمنالنجدةوصولقبلبطليوس

،بالجراحأثخنحتيالقتالفيفائقةشجاعةظهر،وأالنصاريمواجهةفي

فرقةارسلحتيالاندلسهلأبتراجعيعلم!ادماتاشفجنبنيوسفأنبيد

يخففانفاستطاع،لمؤازرتهمعائشةبنداودبقيادةالمرابطيةالقواتمن

ابيبنسيرقائدهيوسفبعثثمالمعتمد،عليالنصاريهجمةعنفمن

منبجيشهأثرهمفيهووساروالمرابطينالأندلسيةالقواتلنجدةب!ر

فأضرمهالنصاريمعس!رقصدحيثصنهاجةمنالمرابطينوقبائللمتونة

عندقتلا،فيهمواثخنالفونسوجيوشعليمفاجئاهجوماشنثم،نارا

أهلوما!اد،معس!رهملانقاذالتراجعاليالفونسوقواتاضطرتذلك

عليواطبقواالهجوماليالفرارمنانقلبواحتيحدثبمايعلمونالاندلس

قواتواصطدمتالرحي،شقيبينهؤلاءفاصبحالخلفمنالنصاري

القشتاليينشو!ةفيها!سرتضاريةمعر!ةفيالفونسوبقواتيوسف

استأنفمحلته،ث!االيالرجوعمنفادحةخسائربعدالفونسووتم!ن

ويقو!ألثباتعليالمسلمينيحرضفرسهعلييوسف!انحيثالقتال

الفونسوجنودأزعجهائلدويلطبوله!ان،!ماالجهادعلينفوسهم

مرةلاولالابلظهوران!ذلكويذ!ر،الارضلهواهتزتخيولهمواجفل

النصاريأذهلالاندلسجؤ

دفعالمعر!ةوطيسحمي،وعندمامتراصةصفوففيالمرابطونوقاتل

مقاتلآلافاربعةوقوامهاالسودانحرسهمنبفرقةتاشفينبنيوسف

فانقضتاللمط،ودرقال!ثندوسيوفالزانبمزاريقمسلحينو!انوا
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الفونسوطعنمناحدهموتمن،النصاريقواتعلي!الصاعقه

.)1(عمرهبقيةأثرهالازمهبالفةطعنةفخذهفيالسادس

يحيحيثالنصرانيةللقواتساحقةبهزيمةالمعر!ةانتهتحالايةعلي

ميتعليالاقدمموضعفيه!انما،اتساعهعلي!انالمعر!ةموضعان

منالخمسمائةدونجؤالفرارمناصابتهبعدالفونسووتم!ندم،او

القتلأبادانبعدمحلتهممنقريببتلواعتصمواجرحيمعظمهمفرسانه

سواهم.منوالاسر

عليهم،والاجهازالنصاريفلولبمطاردةيوسفنصحقدعبادبنالمعتمدو!ان

نظروجهتيفيالخلافعنعبرالحميريوقد،ذلكعناعتذريوسفانبيد

فقالتتاشفينوابنعبادابناختلاففيالناسوت!لم:"بقولهعبادوابنيوسف

فيقعاستدعاهأجلهمنالذيالعدويهلكانخافيوسفان:عبادابنشيعة

العودةمنيوسفحبالقطععبادابنأرادانما:يوسفشيعوقالت،عنهالاستغناء

نصرهماستثمارللمسلمين!تبلوانهالقوليم!نوهنا)3(الاندلسجزيرةالي

عليالقضاءبام!انهملانشأفتهواستئصالعدوهمبمطاردةالزلاقةفي

السادسالفونسوعاصمةطليطلةمدينةاسترجاعالاقلعلياوقشتالةممل!ة

اليذلكويرجع،للمسلمينحاسمبانتصارالزلاقةموقعةانتهتوه!ذا،آنذاك

المرابطينجعلحيثللنصاريقتالهفييوسفاتخذهاالتيالجديدةالخطة

لمالقتالمناللونوهذا،مرصوصبنيان!آنهاوثابتةملتحمةمتراصةصفوفا

فعجزوا،الأندلسيةالقواتمعغمارهاخاضواالتيالمعاركفيالنصارييشهده

.الصفوفهذهمناهضةعنالسلاحفيتفوقهمبرغم

73،ص،المعطارالروض:الحميري(1)

المغربتاريخ:!ؤمختارالعباديأحمد-277278،صالمرابطيندولةكياممحمود:احمدحسن)2(

903،صوالأندلس
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أحدثت،قدالهائلةطبولهموأصواتالمرابطينجمالجانباليهذا

المعر!ة،جؤبرا!بيهاتجمحصارتالتيالعدوخيالةصفوففياضطرابا

أفريقيا،زنوجمنالمرابطونأخذهاالضخمةالطبولاستخدامعادةأنويبدو

وهيالأسبانيعرفهجديدالمسلاحااستخدمواالمرابطينأنيبدوو!ذلك

الاطاس.اوالطاساسمعليهايطلقونالمرابطون!انالتيالمقوسةالخناجر

وجاهته،لهآخرامحمودسببااحمدحسنالد!توراستاذناويضيف

المرابطينمنالمجاهديننفوسبهاتضطرم!انتالتيالجديدةالروحوهو

الاستشهاد)1(اليوالتسابقللدينوالتحمسالحميةمن

عنصرعلياعتمداقدتاشفينوابنالسادسالفونسومن!لاأنولبدو

قبلبال!ثجومالمسلمينباغتقد!انفالفونسو،الزلاقةوقعةفيالمفاجأة

ذا،مضادةمفاجأةعمداليفقدتاشفينبنيوسفأما،للقتالالمحدداليوم

فيهضرمتوأالنصاريمعس!رعليمفاجيءبهجومالاحتياطيةقواتهقامت

المعر!ة،!!بيرادورالعبتالمرابطيةالسهامانذ!رهيجدرومما،النار

ر!زالقتالنشبوعندما،المقاتلةبينتطوفبهاالمحملةالابلو!انت

السهاممنالاست!ثارف!رةأنالعجيبومنالخيولطعنعليالرماة

أيضا،حطينموقعةفيالدينصلاحاستخدمهاقدالمحاربينعليوتوقلعها

لخسائربالنسبةأما،متباعدتينموقعتينءالحيلةهذهنجحتوه!ذا

النصاريمنالقتليعددانعليتجمعالاسلاميةالمصادرنفاالفريقين

يصفه!ماأقل!انتالاسلاميالجيشخسائروان!بيرا،!ان

الفئتينوقوفمناعدادعليت!ونالوقيعةتلكانولوا:ابلقينبنعبدالفه

منيفقد......ولمالأ!ثرالعس!رلنمنلفقد،اللقاءفيومناطحتها

278،صالمرابطيندولة:ثياممحمود:احمدجسن(1)
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الأسبانيةالمصادراننجدأخريناحيةومن..!ا)ا"،الأقلالاالمسلمين

الذيالانتصاروان،عظيمةجموعالنصاريمنسقطتقدبأنهتعترف

لمالمسلمينخسائرانتريول!نها،!بيراانتصارا!انالمسلمونأحرزه

فيالمسلمينانتصارأنولاشكالنصاري)3(ئرخسامنب!ثيراقلت!ن

فيأنه!ما،محققسقوطمنالاندلسفيالاسلاميالحعأنقذالزلاقة

)المغربالقطرانهذانأصبحوبذلك،فيهاالمرابطينأقدامثبتنفسهالوقت

هذهآدت!ما،مرا!شعاصمتهاقويةواحدةدولةي!ونان(والأندلس

والأندلس،المغرب!ؤصيتهوذيوعتاشفينبنيوسفنجمتألقاليالمعر!ة

الأوساطفيطيبوقعالزلاقةفيالمسلمينلانتصار!اننفسهالوقتوفي

مماثلا،واعتبروهبأثرهالاسلاميالعالموفي،بلوالمغرييةالأنداس!ية

والشعراءالأدباءان!ما،والقادسيةاليرموكفيالأوليالمسلمينلانتصارات

المناسبة،بهذهالشعريةقرائحهموجادت،المروبةيومباسماليهأشاروا

اشبيلية:ءوفقهادباءأحدأوهوهـ(58ه)تجهورابنيقول

)3(للعرباليومانالعرويةيوممصممةجاءتاذالعجمتعلملم

الانتصاراتهذهبثمرةطوللاتاشفينبنيوسفالمسلمينأميريتمتعلم

فيتوفييشتدحتيمرضهيزلفلم،ام1هـ/89440سنةفيالعلةأصابتهفقد

مل!ه.ضرةحافيبسيطقبرفيودفن،ام1هـ/00560سنةمستهل

وحدةيصنعأنواستطاعالجهادلواءتاشفينبنيوسفحملوه!ذا

منبرالفيعليلهخطب،حتيالاندلساليالغربيالسودانمنامتدت

116صالتبيان:بلقينبناللهعبد(1)

)2(اءألاولأولهـ4+،3:!طا!"هـ!!اء4،كا،39،11،2"5ءولأ539511

-ه،لأءهولأ751،ء513؟111.05،."921

442،صالرابع،القسما،جالذخيرةبسامابن)3(
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ل!ثم،مقربا،،والعلماءللفقهاءمحبا،ورعيتهلعمالهالتفقددائم،و!ان

جميعفيبتشييدهاويأمرالمساجدبناءيشجع،و!انالارزاقعليهموأجري

!مدارسبلفحسبعبادة!بيوتليستأهميتهايدرك!اناذ،البلاد

لمالذيالعرلضالملكهذاوساس،الدينوأصولوالشريعةالقرآنلتعليم

اداريةملاتعليدلتوسياسة،بحمةقبلهالمغربأهلمنلغيرهيجتمع

له!انت!ما،العدل!لهتنظيمهأساسو!ان!بيرةوتنظيمية

هناومنالصنهاجية،القبائلرجالعلينفسهافرضتمهيبةشخصية

فهوالمرابطينلدولةالحقيقيالمؤلسسهوتاشفينبنيوسفأنالقوليم!ن

ثابتا.دوليا!ياناواعطاهاآر!انهاوطدالذي

!

بنعليابنهخلفهام،ا60هـ/005سنةتاشفينبنيوسفتوفيلما

أمهو!انت،عمرهمنوالعشرينالثالثةتجاوزقدي!نولم،يوسف

آبيآبنيقول)1(،المرابطيةالدولةعليهاجتمعتذلكورغم،الأصلآسبانية

هادئة،البلادوجدلأنهاوالدهيمل!هلمماالبلادمنوملك"..زرع:

المرا!شييصفه،")2(استقامتقدوالأمورتوطأقدوالملك،وافرةوالأموال

إلى!ان،الظلمعنبعيذاالنفسنزيه،الطولةجيدالسيرة"حسن:بقوله

،157،165ص،المطربالأئيس:زرعابيابن6،71،09،79،اص،الموشيةالحلل:مجهولمؤلف(1)

العدد:،5891،9591سنة،تطوانمجلة/الاتدلس!وأعمالهيوسفبنعلي:ميرانداهويثي:جعورا

.155ص3،4،

.157ص،المطربالأنيس:زرعأبيابن)2(
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والمتغلبين،الملوكفييعدأنإلىمنهأقربالمتبتلينالزهادفييعدأن

1(.")والدينالفقهلأهلإيثارهواشتد

،الإسلامنشرفيآبيهسنةعلىولايتهصدرفييوسفبنعليسار

الجهاد،وموالاةالثغور،وضبطالبلاد،وحمايةالقهسبيلفيوالجهاد

مرا!ش،مدينةاتسعتحيث،عهدهفيالمرابطيةالدولةتطورواستمر

جامععلىتوسعةوأدخل،ام126هـ/053سنةفيعظيفاسوزالهاوابتنى

واستعمل،بفاسالقرويينجامععلىزيادةأجرى!ما،تلمسانفيأبيه

الدنياروأصبح،دولتهفيالاقتصاديةالأحوالوازدهرت،لهحراشاالروم

المتوسطالبحرمنطقةجؤالتجاريالتبادلفيالعالميةطابعلهالمرابطي

المعاملات!ثرةالعملةهذهقيمةارتفاععلى!ذلكيدل!ما)2(،لجودته

)3(،القسطنطينيةإلىوصلالمرابطيالدينارأنقيللقدحتى،والتداول

إلىالمؤديةالطرق!لعلىسيطرتالمرابطيندولةأنإلىذلكويرجع

علىانع!سالذيالأمر،الذهبيستخرجحيث،الغربيالسودان

منابتداءالمرابطونس!هاالتيالذهبيةالدنانيرمنالبيرةال!ميات

هـ/045سنةضربالذيالمرابطينأمراءأولعمربنب!رأبيعهد

)4(.العباسيالخليفةباسمدينازابسجلماسة،ام580

171.ص،المعجبالمرا!شي:الواحدعبد)1(

(2)ح!ء،أهأول،.5!.ا:"4ءولء؟أم38++،ء05،+ءأء10751،.ء.235

.304ص،المرابطيندولةثياممحمود:أحمدحسن)3(

الدراساتمعهدصحيفة،دارالسكةضواب!!المشتبكةالدوحة:الحكيميوسفبنعليالحسنأبو)4(

مراحزاهم:خضيريحسنوراجع،94ص،5891-2(،1)العدد،السادسالمجلدمدريد،فيالإسلامية

.-4243ص،المغرييةالصحراءتجارة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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التأثيراتعلىشاهذاتعتبريوسفبنعليالأميرحىفترةأنعلى

مرا!شعلىالأندلسأهلتدفقحيثدولتهفيالحضاريةالأندلسية

أمدناوقد،أندلسيونجميعهم!تابهو!ان،المغربيةالحواضرمنوغيرها

منالمسلمينأميريزل"ولم:فقالالشأنهذافيهامةبمعلوماتالمرا!شي

عنايتهوصرف،الآندلسجزيرةمنالتابأعيانيستدعي،إمارتهآول

..")1(.لملكيجتمعلمما،منهملهاجتمعحتىذلكعلى

الف!ريةالحياةفيالأعلامسائرانبلالحدهذاعندالامريقفلم

وابنالشاعر،1138(هـ/533)تخفاجةابنمثل،الأندلسيينمن!انوا

إمامام(016هـ/554)تقزمانوابن،الأديبام(471هـ/542)تبسام

بحقيعدالذي،ام(161هـ/557)تالطبيبالوفلرزهروابن،الزجالين

تأثيروامتد،)2(جالينوسبعدالأطباءوأ!بر،الأندلسأطباءأشهر

!ثيرةعمائرابتناءفيالفضليعودوإليهم،والعمارةالفنونإلىالأندلسيين

ومرا!ش.والجزائرتلمسانفي

المرابطيضوتلضالد

زهدذوالثلاثةوأمراؤها،دينيأساسهاالمرابطيندولة!انتولما

التيالصبغةالدولةعلىليضفواوالعلماء،الفقهاءاليهمقريوافقد،وعبادة

"لايوسفبنعليفان،قبلمنأ!ثرهؤلاءشأنفارتفعيؤثرونها،

منأحذاوليإذاف!ان،الفقهاءمشاورةدونممل!تهجميعفيأمزايقطع

منصغيرفيح!مهيبتولا،أمزايقطعألاإليهيعهدفيما!ان،قضاته

.461ص،لمعجبا:حشيلمراا(1)

الحادي/للهجرةوالسادسالخامسالقرنينفيالأندلسفيازدهارالطبفيودورهمزهربنو:خضيريحسن)2(

.17-13ص30،02يناير42العدد:،التاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةمجلةللميلاد،عشرعشروالثاني
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مبلغاأيامهفيفبلغواالفقهاء،منأربعةبحضورإلا!بيرولاالأمور

1(.الآندلس")فتحمنالأولالصدرفيمثلهيبلغوالم،عظيفا

أثارت،!بيرةوم!السب،ضخمةثرواتالأسبابتلكمنالفقهاءونال

ولما،ال!لامعلم!ؤيخوضفيمنالبطشللأميروزينوا،الشعبحفائظ

سنةفييوسفبنعليالأميرأمرالمغرببلادإلىالغزالي!تبدخلت

للغزالي،"الدينعلوم"إحياء!تابوبخاصةبإحراقها،ام501هـ/305

شيءعندهوجدلمنالمالومصادرة،الدمسفكبعدالشديدبالوعيدوتقدم

ذلك)2(.تنفيذجؤاشتدوقد،منها

البادية،حياةفارقواقد،المرابطيةالدولةرجالفإنأخرىناحيةمن

بها،اشتهرواالتيخشونتهمعنهمتزولوبدأتالحضر،بحياةوتمرسوا

مما،بترفهموتأثرواالأندلسيينمنمعاصريهمحياةأسلوببعضهمواتخذ

يوسفبنعلينشأةأنويبدو،وفضائلهمالأصليةخصائصهمبعضأفقدهم

!ما،صحراوتاي!نلمفهو،حياتهعلىالأثرجللها!ان،الأندلسية

البحرضفافعلىولدطنماالصحراء،فييولدولمقبلمنأبوه!ان

ثقافةوتلقى،أسلفناأنسبق!ماأسبانيةأممن،سبتةمدينةفيالمتوسط

لمتونةمجتمعجؤالنساءأنذلكإلىأضف،أظافرهنعومةمنذبحتةأندلسية

وأتاحت،المرابطينبلاطفيبهايحتفظنأنعلىحرصنمنزلةلهن!انت

عنرحيلهنعندالإطلاقعلىيفقدنهالمالتي،النسبيةالحياةحريةلهن

!لمتهنوصارت،بالسلطةوالتمتع،الدولةشئونفيالتدخلالصحراء،

إليهنوأسندت،الأموالعلىالنساءواستولى"..:المرا!شييقول،مسموعة

171.ص،المعجبالمراحشي1()

.172صالمصدرنفس)2(
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ل!علىمشتملةومسوفة،لمتونةأ!ابرمنامرأة!لوصارتالأمور،

وماخور")1(.خموروصاحب،سبيلوقاطعوشريرمفسد

المحاربينهؤلاءارهقالأندلسفيأمدهطالالذيالجهادفإن!ذلك

الآندلسأهلمعتعاملواوأنل!ثمسبقالمرابطينلآنونظزا،المرابطينمن

نإبلالجهاد،هذاجؤالافيةبالمعاونةمنهميحظوالمفإنهمبجفاء،

معاتحدواأنالأندلسيينمنالأمروبلغ،مبراتعدةضدهمثاروأالأندلسيين

المرابطيندولة!انتولما،المرابطينالدينفيإخوانهمضدالشمالنصارى

دخلمعظمعلىتأتيالحربت!اليفف!انت،الجهادقاعلإةعلىقائمة

يوسفالمسلمينأميرمثلي!ونوالمالمرابطينآمراءأنعلىعلاوة،الدولة

بعضاستبدادإلىالأمرووصل،الناسأموالعنتعففهفيتاشفينابن

)2(.محاسبتهميخشىو!ان،وظائفهمفيالمرابطين

البعثوهي،المرابطيندولةعليهاقامتالتيالقاعدةانهارتوه!ذا

أميرويمثلهاالعليا،الإدارةفئتيبينالمسافةوابتعدتوالجهاد،الديني

وهم،الولاةويمثلها،الثانيةوالفئةالفقهاء،وحولهالزاهدالصالحالمسلمين

معنىو!ان،ولايتهمشؤونفيالنساءتتصرف،مستبدونأوضعافولاة

عليها،وتقضيبهاتعصفسوفالدولةعلىتهبقويةعاصفةأيةأنذلك

)3(.الموحديندعوةظهورعندبالفعلحدتماوهذا

و!ان،ورجالمالمنلهلابدالجهادأنإليهالإشارةتجدرومما

عنويعرضون،الشرعيةبالضرائبيلتزموناقبالمعهدفيالمرابطون

253.-252صوالائدلس،المغربفيالإسلدم:بروفنسالليفي،177ص،المعجب:المراحشيالواحدعبد(1)

رسالةث(:عشرالميلدديالحادي/الهجريالخامسالقرن)تالتجهينيأحمدبنمحمد،عبدونابن)2(

.136ص،نشرالإسلام!دورالمرابطين:دندشعصمتجعورا،هص،5591بروفنسالليفينشر،الحسبة

.136،137ص،السابقالمرجع:دندشعصمت)3(
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الحروبهذهفيوتحولوا،بحروبهمالأمدطالأنبعدل!نهم،سواها

يفرضونها،والمغارمالنوائبإلىفانصرفوا،الغنائمتقطعتفقد،الدفاعإلى

حنقأثارمما،جبايتهاجؤوتعسفوا،والأندلسالمغربفيرعاياهمعلى

ابنيقول،المجنظهرلهمويقلبونعنهمينصرفونوشرعواعليهمالأهالي

أصبحبالناموسالمرتبطالخير،إلىالساعيالعادلالرئيس"إن:عبدون

أعدادقلةمنيعانونبدأواالمرابطينأنفضلأهذايوجد)1("،فلايلتمس

عهدطيلةتنقطعلمالتي،الحروبفيمنهمالعديدهلاكبسببفرسانهم

الجيش،جؤالخدمةعنينصرفونبدأواالأندلسيينإنثم،الدولةهذه

جؤالتوسعإلىيوسفبنعلياضطرمما،بالمرابطيهنعلاقتهمتغيرتعندما

يرضيماإلايهمهملا،أجانبهؤلاء!انولماوالأغزاز،الروماستقدام

بماالبلادأهلمعالتعاملإلىتوجهاتهم!انتهناومن،ويرضيهمسيدهم

دعوةظهرتالأحداثهذهخضموجؤ،أموال!ثمنهبفيوتفننوا،يرضيهملا

فييوسفبنعليالمسلمينأميرينشغلأنالطبيعيمنو!ان،الموحدين

الأندلسفيالنصرانيةالممالكجهادبيهئجهودهفتشتت،الدعوةهذهمجابهة

بنعلىالمسلمينأميريزلولم،بالنفقاتالمالبيتوأثقل،الموحدينوجهاد

لمحاربتهمويبعث،جانب!لمنالمهديأصحابعلىالحروبيوالييوسف

الطاعةل!ثم!انتحيث،الس!نةبملازمةويأمرهم،وال!تائبالجيوش

وينفق،والقتالمعهمالحربفي،الطويلةالمدةويقيمون،الجبالأهلمن

فيمدتها!ثرفدامت،العضالدائهمدفعرجاء،الأموالبيوتعليهم

علىالمرابطيندولةبسقوطعجلتمجتمعةالعواملهذهلعل)2(،معهمحروب

الموحدين.خصومهمأيدي

.هص،الحسبة!رسالةعبدوقةابن(1)

.137ص،السابقالمرجع:دندشعصمت82،ص،الموشيةالحلل:مجهولمؤلف)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلامىالمغربتات691

ودينيةسياسيةبوحدةيتمتعأصبحالأقصىالمغربأنالقولوصفوة

الحر!اتعلىالقضاءفيالمرابطونونجح،المرابطيندولةظل!ؤقولة

المذهبقواعدودعموا،الإسلامإلىبعضهاانتسبتوإن،والهدامةالمتطرفة

الإسلاميةالقوىبعثمحاولة!ؤدولتهمعليهقامتالذيالمالي

بحيث،الصالحالسلفعهدإلىالإسلاميبالمجتمعوالعودة،واستنهاضها

وس!انجميعهمالأقصىالمفربس!انمذهبهوالمذهبهذاصار

الفقهاءبهاواستنجد،حلتأينماالترحيبالمرابطيندعوةولقيت،الصحراء

مبدأفيالدولةهذهوتوسعت،والمظالمالمفاسدمنالبلادلتخليصوالعلماء

الراشدين،الخلفاءأيامالإسلاميةالدولةصورةالأذهانإلىوأعادت،الجهاد

الأندلس،فيالوغىساحاتفيالجهادصفحاتأروعالمرابطينأبطالوسطر

مننحوهاأودولةعشرينالىتمزقتأنبعدحينالىولوضياعهاوأخروا

تتساقطمدنهاضحتوأ،وجهة!لىمنالنصارىبهاوأحدق،الطوائفدول

معاركفيالمرابطينقادةمنبعضالجهادهذافيهلكوقد،أيديهمفيتباغا

جهادمنبهقامواما،الدولةهذهحسناترصيدإلىيضاف!ما،أخرى

امتداذاالبلادهذهوصارت،راسخةأقدامهااضحتحتى،السودانبلاد!ؤ

أهميةوزادت،الأقصىللمغربسياسئاامتداذا!ونهاجانبالىحضارتا

مما،الإسلامقواعدالناستعليمفيالمرابطيندعاةبهاضطلعالذيالدور

امتدادولعل،الإسلامإلىالمفتوحةالبلادأهاليمن!ثيرتحولالىأدى

فيوأساسيةهامةخطوةبمثابة!انالمغاربةنفوسفيوتعميقهالاسلام

ولم،الأصقاعهذهفيغريبةالعرييةاللغةتعدولم،الأقصىالمغربتعريب

نقلهاالتيالإسلاميةالتقاليدامتزاجعننتج!ما،الآماللغةصارتأنتلبث

تقاليدظهرتأن،المحليةالزنجيةبالتقاليدالسودانبلادإلىالمرابطون
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نحوواسعةخطواتالمرابطينأيديعلىالمغربوخطا)1(،زنجيةإسلامية

مرةلأولوظهرت،الإسلاميةعقيدتهنحوومسئوليتهبشخصيتهالوعي

السيطرةتعد!ما،المرابطينيدعلىواحدةدولةفيالمغربتوحيدفرة

منتمنتفقد،المرابطيةللدولةانتصازاالبعيدةالتجارةطرقعلى

منمنهاالذيالشيء،تلعبهأصبحتالذيالتجاريالوسيطدوراستغلال

)2(.الإسلاميةالمغربتوحيدحر!ةفيوظففائضجنى

.914ص،السابقالمرجع:دندشعصمت1()

76.-75ص،الإسلاميالغربتاريخ:بوتشيشالقادريإبراهيم)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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آنىفي،المرابطيندولةشأنذلكجؤشأنهاالموحديندولةنشأت

ل!إليهاينتميالتيالمذاهبفياختلفاوإق،دينيأساسعلىقاممنهما

دولة!انتوإن،واحدرجلجهودبفضلقاممنهما!لأن!ما،منهما

دولةفإن،ياسينبنالفهعبدالمال!يالفقيهبجهودقامتالمرابطين

أحرزهالذيالنجاح!انولقد،تومرتبنمحمدبجهودقامتالموحدين

يقيمواأنفيالمصامدةل!ثممالدافعبمثابة،دولتهمإقامةفيالمرابطون

نفزا.وأعزبلاذاأغنىوهمخاصة،المرابطيندولةتضاهيدولةلأنفسهم

تومرتالمهك!صثبق

ال!ثرغيتومرتبنالقهعبدبنمحمدالفقيههوالدولةهذهومؤسس

بطونإحدىهرغةقبيلةمنأنهأسمهمنيتضح)1(،السوسيالمصمودي

نأالمرا!شيويذ!ر،أطلسبجبالالسوسبلادفيالسا!نةمصمودة

بالشرفاء)2(.يعرفون!انواقومه

تعليفاصباهجؤوتلقى،السوسببلادإيجيليزبقريةتومرتابنولد

منابعهمنالعلمطلبفيارتحل،عودهاشتدولما،القريةبئابتقليدئا

رحلتهفيوقضىومصر،والعراقوالشامالحجازبعواصموطاف،بالمشرق

حامدأبوالإمامبينهمومنالمشرقعلماءمنبالعديدوالتقى،مجذذاسنين

245.ص،المعجبالمراحشي:(1)

هه.ص،الفاطميينعلاثات:خضيريحسنانطر245،صالمصدر،نفس)2(
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فآقام،الإس!ندريةمدينةعلىعرجالمشرقمنعودتهوعند)1(،الغزالي

جؤ،ام(126هـ/053)تالطرطوشيب!رأبيالفقيهمجلسإلىيختلفبها

بالمعروفالأمرمعنىفيوقائعبهاله"وجرتالآمر،الفاطميالخليفةعهد

البلاد")3(.عنالإس!ندريةمتولينفاهأنالىأفضتالمنر،عنوالنهي

بأهلأنفسهميسمون!انواالذينالمعتزلةبآراءتأثرتومرتابنآنعلى

وجهعلىحزموابن،الظاهريةبفرأيضئاتأثر!ما،والتوحيدالعدل

بالمعروفبالأمرونادى،المال!يةلفرمناهضفروهو،الخصوص

أصحابهعلىأطلقالمنطلقهذاومن،الخالصوالتوحيدالمن!رعنوالنهي

وعلوم،ال!لامعلمفيعصرهأوحدتومرتبنالمهدي"و!ان،الموحدين

")3(.وفصاحةلسانله،والفقهللحديثوحافطا،الاعتقاد

فيالقائمبهالمخبرالمنتظر،الإمامأنهالناسبينيشيعتومرتابنأخذ

يقولجوزا)4(،ملئت!ماعدلأ،الأرضيملأالذيالزمانآخر

وان،لنفسهالعصمةويدعي،التشيعمنشيئايبطن"و!انالمرا!شي)5(:

إثباتجؤإلاالمسائلأ!ثرفيالأشعريالحسنأبيمذهبعلى!ان

أراءعلىألحمولهافيتعتمدالشيعةفرقبعضأنوالمعروف"،الصفات

ابنادعاءعنفضلأهذا،ذاتهمنالفهصفاتأنإلىتذهب!ما،المعتزلة

يجعل!ؤ،الرسولإلىنسبهورفع،الإماموعصمةالمنتظر،بالمهديتومرت

الشيعة.آراءمنتقتربدعوته

سنةغادربغدادالغزاليلأن،الغزاليبالإمامالمهديالتقاء!مؤنسحسينالد!توريشكص(1)

المشرقإلىمتجفاضحادربلدهتومرتابنوأنام،111هـ/505سنةطوس!ؤتوفيثمام،601هـ/005

.(178-177صالمغربتاريخ)معالم.اما12هـ/605سنة

.027ص،لأندلسواالمغرب!ؤلإسلاما:بروفنسالليفي،246صالمعجب:لمراحشيا)2(

.701ص،الأنيس:زرعأبيابن3()

.801ص،لمعجبا:حمنيلمراا)4(

255.صالمصدرنفس)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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النجاحلدعوتهيضمنآنأراد،تومرتبنالمهديفإنأمرمني!نومهما

!انتالتيوالفقهيةالثقافيةوالأف!ارالتياراتهذهمنمزيخافجعلها

يوافقفيما،أحيائاتناقضهاعلىأفارهصاغ!ما)1(،المغربفيمعروفة

أنهمالموحدونرأىالأساسهذاوعلى،ومراميهالسياسيةوأهدافهمصلحته

بأمراءأنفسهمولقبوا،ومعرفةإيمائاأ!ثرهملآنهمبالخلافةالناسأحق

أنتمقال:،عليبنالمؤمنعبدالجيشعلىالمهدي"أقرفعندما،المؤمنين

")2(.المؤمنينإمرةيومئذمنالمؤمنعبدفاستحق،أمير!موهذاالمؤمنون

يغيرهاأنحاول،من!راتوالعودةالذهابرحلتيفيتومرتابنشاهد

عندشهرةذلكوأ!سبه،وبجايةوتونسالمهديةفيفعلهماوهو،بالقوة

جعلحيث،فاسثمتلمسانإلىارتحلفترةوبعد،وخاصتهمالناسعامة

تبيعالتيالحوانيتيهاجمونومريديهطلبتهوبدأ،مساجدهاأحدفيمجلسه

فمضى،المدينةمنفاسواليطردءأنلبثوما،وي!سرونهاالطربآلات

وعؤل،فغلبهمالفقهاءناظرمرا!شو!ؤ،مرا!شالبلادحاضرةالى

،ام012هـ/451سنةحبسهعلر،تاشفينابنيوسفبنعليالمرابطيالأمير

قرلتهإلىثم،أغماتعلىفغادرهاالمدينةمنبطردها!تفىأنهبيد

المرابطية،الدولةتهددوباتتجديذا،طوزادعوتهدخلتحيث،بالسوس

المرابطين،علىظالمةحملةوشنالتوحيد،علىدعوتهتومرتابنور!ز

بالقياسقولهمبينهامنمسائلعدةفقهائهمعلىوأخذ،بالتجسيمورماهم

أسودبطائرشبههمحيثالزراجنةالمرابطينعليأطلق!ما،والإجماع

)3(.القلوبسودالثياببيضلأنهم،الزرجانلهيقالالريشأبيض،البطن

.011ص،والأندلسالمغربتاريخ!ؤدراسات:مختارالعباديأحمد(1)

.026ص،المعجب:المراحشي)2(

85.صالجمان،نطم:القطانابن)3(
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بلادمنايجليزجبلإلىفوصل،السوسبلادالىمسيرتهتومرتابنواصل

قام،منعةفيأصبحوأنه،قبيلتهمناستوثقولما،وعشيرتهقومهموطنهرغة

نأوبعد!للد،الرسولبهبشرالذيالمنتظرالمهديأنهوأعلنأصحابهفيخطيئا

إليهفهرع،أصحابهبيمةليتلقىخروبشجرةظلفيجلس،خطبتهمنفرغ

وقد،والمعصومالمنتظرالمهديأنهعلىوبايعوه،أصحابهآخلصمنعشرة

بعدهمبايعهأنلبثوما)1(،الجماعةأهلاسمالعشرةهؤلاءعلىأطلق

ثم،المهديصحابأمنالثانيةالطبقةوهمخمسينأهلفسموا،رجلأخمسون

الثالثة،الطبقةوهم،سبعينأهلفسمواآخرونسبعونبعدهممنبايعه

بقيةأما،الموحدينلدولةالأولىالنواةتمثلالثلاثالطبقاتهذهوأصبحت

وهموالحفاظالعلمطلابتضمطبقاتعشرإلىفانقسمواالمهديأصحاب

تينملوأهلوقبيلتهوعشيرتهالمهديأقاربوهمالداروأهل،الطلبةصغار

الصغار)2(.الأحداثوهمالغراتوأخيزاوالجندالقبائلمنوغيرهم

علىالقدرةلهو!فل،تنظيمها!تمالإلىتومرتابناطمأنأنبعد

عدةمعهموخاض،مباشرةمواجهةالمرابطوندولةمواجهةفيبدأ،العمل

الموحدين،انتصاراتوتوالت،متتاليةهزائمالمرابطينفيهات!بدمعارك

يدعوهمالمرابطينإلىرسالةتومرتبنمحمدوجهأننتيجتهامنو!ان

أوردوقديستجيبوا،لمإذابهلا!همفيهاوينذرهم،طاعتهإلىفيها

إليىهذابناو!فا"..:بقولهالرسالةهذهنصالموشيةالحللصاحب

دارتالتيالمعاركالبيذقلناويعددأنذر")3(،منأعذروقدوانذار،اعذار

)4(،متواليةغزواتلقانبلغتأنهاويذ!ر،والموحدينالمرابطينبينرحاها

.123ص،القرطاسروضزرع:أبيابن75،76،77،78،صالجمان،نظم:القطانابن(1)

172-171ص،المرابطينعصر:عنانالفهعبدمحمد97،صالموشية،الحلل:مجهولمؤلف)2(

81.صالمصدرنقس)3(

78.-74ص،تومرتبنأخبارالمهديالبيذق:)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،السوسبلادعلىالمطلقةسيطرتهميبسطواأنللموحدينأتاحالذيالأمر

هي،المرابطينمنأعدائهمضدالموحدونخاضهاالتيالمعاركأ!برأنعلى

إلىأفضتحيث،ام912هـ/524سنةتومرتبنمحمدخطتهاوضعالتي

1(.)التاليةالسنةجؤاستعادوهاالمرابطينأنبيد،مرا!شفيالدخول

قواتهوعبأأنصارهوجمع،الفاصلةللمعر!ةتومرتبنمحمدتأهب

مقدمةفيعليبنالمؤمنوعبدالبشيرمحمدآباالمعتمدقائديهوجعل

نأإلا،البدايةجؤبالمرابطينلحقتالتيالهزيمةمنالرغموعلى،جيوشه

قواتهميحشدونجعلهمممامرا!ش،دخوللهميتسنىلمالموحدين

مرا!ش،نحووزحفوا،المرابطينوهزموافيهااستبسلوا،أخرىلمعر!ة

فإن!لهذلكورغم،حصارهافيواستمرواوأبوابهاأسوارهاأمامورابطوا

أمراءسائراستنفرواالذينللمرابطيننهايةيضعواأنيستطيعوالمالموحدين

نتيجةمنو!ان،والحشودبالعسا!رفوافقهم،لهمالمواليةالمغرييةالقبائل

واسفرت،البحيرةمعر!ةهيمعر!ةأ!برالطرفينبينوقعتأنذلك

منينجولم،قليلغيرعددمنهموقتل،الموحدينهزيمةعنالمعر!ةهذه

أباالمعتمدالقتلىبينوسقط،وراجلفارسبينأربعمائةإلاعسا!رهم

ومنهم،واسقادةالرؤساءمعظممعهوقتل،قادتهمأ!برالبشيرمحمد

)2(.تومرتبنلمحمدالعشرةالأصحاب

على4بقالمؤ!فمق

موقعةمنقليلةشهوربعدام912هـ/524سنةفيتومرتبنمحمدتوفي

الموحدينرئاسةفيوخلفه،سنواتثلاثخبروفاتهأصحابهو!تم،البحيؤ

.188ص،عصرالمرابطين:عنان85/-84ص،الموشيةالحلل:مجهولمؤلف(1)

.141ص،ا!نيس:زرعأبيابن،012-991صالجماننطم:القطانابن)2(
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أمرتوليهأقذ!رهيجدرومماالومي)1(،عليبنالمؤمنعبد

مراحلمنجديدةمرحلةيمثل!ان،الحرجةالفترةهذهفيالموحدين

تمنعفلم،الموحدينتاريخفيتحولوبداية،والموحدينالمرابطينبينالصراع

المرابطين،ضدنضال!ثمالموحدونيواصلأنالمهديموتولاالبحيرةهزيمة

ويحشدهم،الموحدينشئونينظرأنعليبنالمؤمنعبدواستطاع

بعضدارت،التاليةالعشرةالسنواتوخلال،المرابطينلجهادويستنفرهم

لدولةالنهايةبدايةلتش!ليوسفبنعليالأميروالموحدينبينالمعارك

هـ/054سنةنهايةوفي،المرابطينصفوففيالخلافدبحيث،المرابطين

المغربينفيوسلطانهمالمرابطيندولةانهيارفيشكلقةينلم،ام145

الجنوبيةالقواعدسائرعلىنفوذهمالموحدونبسطحيثوالشماليالأوسط

نأواضخاوبات،الشماليةالثغوروبعضمرا!شعدافيما،للمرابطين

وبددت،أضعفتهاوعضدهافيفتتالمرابطيندولةتلقتهاالتيالضربات

عبدبذلكواتخذ،مناسةسقطتأنلبثتوما،المعاركتلكخلالقواها

إليهوانضمت،المرابطينعاصمةمرا!شإلىطريقهعليبنالمؤمن

علىيشرفالذيإيجليزجبلعلىالسيطرةمنالموحدونوتم!ن،قبائلهم

بينلقاءآولوعند،مرا!شحولالحصارأح!مواوبذلك،مرا!ش

منالموحدينجندوتمن،المرابطينجيشعلىالدائرةدارتالفريقين

للمرابطين،معقلآخرسقطوعندها،واقتحموها،مرا!شأسوارتسلق

ال!ميربمقتلأسرتهمحىوانتهى،ام146هـ/541سنةدولتهموزالت

)2(،الموحدينيدعلىأمرائهمآخرتاشفينبنعليبناسحاقالمرابطي

الموحدونوأدخل،لهحاضرةواتخذهاعليبنالمؤمنلعبدالحالواستقرت

53.ص،%ه،الأعيانوفيات:خلكانابن،491ص،المعجبالمراحشي:الواحدعبد1()

232.ص6،بالعبر/:خلدونابن،801ص!4،،البيان:عزارىابن)2(
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الإسلامىالمغربتال!402

المياهجلبوأتموا،الجامعمسجدهمفيهاوبنوا،!ثيرةاصلاحاتعليها

.السقاياتمنالعديدوأنشأوا،إليها

اشبيليةأهلمنوفذاعليبنالمؤمنعبداستقبل،ام147هـ/542سنةوفي

موقفهم،الموحدينخليفةفاستحسن،بخطوطهممتوبة،البيعةاليهرفعوا

علىانع!س،الموحديننفوسفيبالغأثرالبيعةلهذهو!ان،طاعتهموقبل

فيللأندلسحاضرةاشبيليةاتخاذالموحدونآثرفقدوأهلها،اشبيلية

فيودارت،بالطاعةسبتةلهأذعنتذلكقبلو!ان،سواهادونعهدهم

دولةجؤأدخلهالأوسطالمغربالمؤمنعبدافتتحولما،الموحديندولةفلك

بنيقبائلبمحاربةقامثم،فيهحمادبنيدولةعلىقضىأنبعد،الموحدين

منأ!ثرجؤهزيمتهممنالموحدونوتمن،وجههفيوقفواالذينهلال

المؤمنعبديقومأنمنوبدلأ،والطاعةالخضوععلىوأرغموهمموقعة

منهمقبيل!لمنألفامعهينقلنجده،وزعمائهاالقبائلهذهمنبالانتقام

والحرمالأموالبردالوقتنفسجؤقام!ما)1(،الأقصىبالمغربولنزل!ثم

بهذاقامأنهويبدوالعطاء)2(،جزللومنحهمالقبائلتلكمنغنمتالتي

فيويجعلها،الأوسطوالمغربإفريقيةعنالقبائلهذهشرليبعدالعمل

يخفي.منهبالقربوانزالهممنهمالآلافلتلكجلبهأن!ما،يدهمتناول

المصامدةثوراتضدلهعصبةويجعلهم،بهميتقوىأنفيسياستهوراءه

)3(.المحتملة

نأسبيلفياتخذهاالتيالخطواتسلامةالىالمؤمنعبداططنلما

فيالطبقاتأغلبولاءلهوتأ!د،الدولةفيال!املةالسيادةلهت!ون

التيوسليمهلالبنيبمجموعوأسرتهنفسهحمايةوضمن،الجديدالنظام

.013ص،الأنيس:زرعابيابن(1)

.95ص،الموحديندولةسقوص!،الغنايعقيلةمراجع:جعورا،161ص،أخبارالمهدي:البيذق)2(

06.ص،السابقالمرجع:عقيلةمراجع)3(



502الإسلامىالمغربل!تا

لهايستعدفتئماخطيرةخطوةعلىأقدم،مرا!شأحوازفيأنزلها

دولةفيالحىجعلوهيألاأمامها،الطريقويمهدالجهودوي!رس

للملأالمؤمنعبدأعلنام154هـ/954سنةجؤوبالفعل،عقبهفيالموحدين

وسليمهلالبنيمنطاعتهمفيالداخلةوالقبائلالموحدينطبقاتمن

الحالفيالجماعاتتلكوقامت،لعهدهولئامحمدلابنهتوليته،وصنهاجة

بيعةتمتأنوبعد)1(،العهدلوليوبايعتالأمر،ذلكعلىبالموافقعة

المؤمنعبدقام،لعهدهولئامحمدالفهعبدأبي،المؤمنعبدلابنالموحدين

)2(.الدولةولاياتأغلبعلىولاةأبنائهبتعيين

إلىسيطرتهلمدالتاليةالسنواتفيجهودهت!رشىعلىالمؤمنعبدعول

!انالذيالضخمالعس!ريللمشروعالإعدادفيوشرع،الأندلسبلاد

بنمحمدعلىللقضاء!ثيفجيشفيالأندلسبلادبدخول،تنفيذهينوي

والإماراتالممالكعلىوالقضاء،الأندلسشرقفيمردنيشبنسعد

المؤمنعبدوقام،عظيفااستعداذاالغزوةلهذهاستعدوقد،فيهاالأسبانية

مرا!شمنخرجعودتهوبعد،تينمللبزيارةال!برةغزوتهفيالشروعقبل

تعدادو!ان،ام163هـ/055سنةالقبائلومختلفالموحدينجموعفي

الذيالحربمجلسفيوتقرر)3(،فارسألفومائةراجلألفمائةالجيش

جهاتأربعإلىوتوجيهها،أقسامأربعةالجيشتقسيمالمؤمنعبدعقده

،البرتغالعاصمةقلمريةمدينةإلىيتجهالأولالجيش،اسبانيامنمختلفة

إلىيسيروالرابع،قشتالةملكالثامنالفونسوالىوالثالثليونالىوالثاني

45.صموحدية،رسائل:بروفسنالليفي:وراجع294،-194ص6،بالعبر،:خلدونابن(1)

-06.62ص:الموحديندولةسقوط:عقيلةجعمرا،122،124ص%2/الاستقصا،:السلاوي)2(

.21-ه213ص،بالإمامةالمن:الصلاةصاحبابن)3(
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الإسلا!طالمغربتات256

الموحدينوتريث،المفاجئالمؤمنعبدالخليفةمرضأنبيد)1(،برشلونه

)2(.المشروعهذاعلىقضىام163هـ/558سنةوفاتهثم،شفائهانتظارفي

المتاعبواجهتهوقد،يوسفيعقوبأبوابنهخلفهالمؤمنعبدتوفيلما

لهاتعرضتالتيالعنيفةالثوراتأهماولعل،!بيرةدولةح!اعنالناشئة

،هذهالأندلسفيمردنيشبنمحمدثورةخاصةوبصفة،الموحديندولة

فيوقوتهموسلطانهمهيبتهمهزتالأندلسشرقفيمشبوبةظلتالتيالثورة

نأمنالرغموعلى،والمفاربةالأندلسامراءثمالشمالفيالنصارىنفوس

وضم،مردنيشابنإمارةعلىيقضواأنالأمرآخراستطاعواالموحدين

بصلابةيقفأناستطاعمردنيشابنأنإلا،خلافتهمحدودضمنأملا!ه

منال!ثيرعلىيستوليوأن،الموحدينقوىأمامطويلةفترةوجسارة

الخسائربهمينزلوأن،حوزتهمفي!انتالتيالاستراتيجيةالقواعد

ور!زوا،مردنيشابنمعبحروبهمالموحدونشغللقدحقيقة)3(،الفادحة

أهلمنوالمتذمرينللطامعينالفرصةأتاحمما،عليهللقضاءقواهمجل

ابنمعالطويلةحروبهماستنزفتفقد،الطاعةعصايشقواأنالمغرب

بمثابة!انتبأنهاالقولالمبالغةسبيلمنوليس،ورجالهمطاقاتهممردنيش

قيامها.منذوأضعفهاالموحديةالدولةنعشفيدقالذيالمسمار

الأندلس،دخول!ثممنتقريتاالزمانمنقرنربعبعدالموحدينآنويبدو

ذلكلعل،والأندلسالمغربفيح!مهممقاليدعلىالسيطرةيستطيعوالم

شمالفيالنصرانيةالممالكتحالفمنها:الأسبابمنمجموعةإلىمرده

سنةأبرمتالتيبينهمالقائمةللهدنةالقشتاليينونقض،ضدهماسبانيا

للمدنومحاصرتهم،الأندلسإلىالموحدينعبورإبان،ام031هـ/706

78.ص،الموحديندولةسقوص!:عقيلةمراجع(1)

.1-80190ص4،ب،البيان:عذارىابن)2(

19.صالموحدي!،دولةسقوصلةعقيلةمراجع،،-504.6ص،بالإمامةالمن:الصلاةصاحبابن)3(



702الإسلاميالمغربتار-

!يانعلىالمحافظةفيقبضتهمتراختلذلك،قشتالةبلادفيوالحصون

نفوذهمهددتوالمغربالأندلسفيخطيرةثوراتضدهمفاندلعت،دولتهم

الموحدينأنمنالرغموعلى)1(،والسياسيةالدينيةسلطتهموزعزعت

العقابموقعةأنإلاحمهموينقذواالثوراتهذهيخمدواأناستطاعوا

الممالكجيوشوبينبينهم،ام213هـ/906سنةممأ(74343!*س!4)!5010+

الأندلس!ؤليسالموحدينلدولةحذالتضعجاءتالشمالجؤالنصرانية

النهايةبدايةبمثابةالمعر!ةهذهف!انت،الإسلاميالمغربفيبلفحسب

المعر!ة،هذهعلىقليلةسنواتتمضفلم،الأندلسجؤالإسلاميللمد

الواحدةالبيرةالأندلسقواعدتساقطتحيث،الأندلسعقدانفرطحتي

الأندلسفيالمسلميندولةوانحسرت،النصرانيةالممالكأيديفيالأخرىتلو

تداعياتهاالمعر!ةلهذه!انوقد،الجزيرةشبهجنوب!ؤصغيرةدولةفي

امراءآخروبوفاة،الأندلسجؤالفادحةاتارهامنتقترباذالمغربفيالسيئة

فيالموحديندورينتهيام،214هـ/061سنةالناصرمحمدالموحدين

فياستمرتدولتهم!انتوإن،الأسبانبأيدياشبيليةسقوطبعدالأندلس

حا!مآخرفيهاقتلالتيالسنةوهي،ام926هـ/668سنةحتىالمغرب

بولادةجديدةمرحلةوبدأت،مرا!شفيمرينبنوقتلمننصبموحدي

)2(.الإسلاميالمغرببلادفيالمرشيةالدولة

.042ص،اب،لطبيبانفح:المقري(1)

.27-ه274ص،الموحديندولةسقوط:عقيلةمراجع-24،27ص%3،الاستقصا،:السلاويالناصري)2(
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الإسلامىالمخربتات

وان،الموحديندولةسقوطعلىأعانتالعواملمنمجموعةتضافرت

حولالمؤمنعبدبنيتناحر:أهمهالعل،عديدةسنواتالسقوطهذااستغرق

الحا!م،البيتأفرادالطاعةعصاشقمنأولف!ان،الخلافة!رسي

فقد،الموحديبالجيشلحقالذيالضعفهووأخطرهاالعواملأوضحولعل

سلامةوتضمنالدولةخزينةتمولالتيالعسريةالقوةبمثابةالجيش!ان

الموحدينزمنفيتعدلمالعس!ريةالقوةأنبيد،البلادواستقراروأمن

وتشبسهم،المؤمنعبدلبنيووفائهمنظامهموتماسكالجنودبوفرةتتسم

أعداذااستقدمواالموحدينأنإليهالإشارةتجدرومما،التومرتيةبالعقيدة

ومشار!تهم،بهمالاعتزازبهدف،الأقصىالمغربالىال!ثلاليةمن!بيرة

فعلوهالشيءونفسللدولةوجباة!حماةواصطفوهم،الأندلسفيالجهاد

شو!ةذاتالدولة!انتعندماقيامخيربواجبهمفقاموا،مرينبنيمع

وقواذاجنوذابصفتهم،الإرثعلىتهافتواالدولةضعفتفلما5شطوة

وخصومهمالموحدينبينقبائلهممواقفوتراوحت،الدولةهذهفيوشر!اء

ولا،وحدهامصالحهمإلىإلاينظرونلا!انواجميعهاالأحوالفيوهم

علىمرينوبنوال!ثلاليةتنازعفقدمنها)1(،أبعدهوبما!ثيزايهتمون

الحىأصبحعندما،سافرةب!يفيةالصراعحلبةإلىودخلواالسلطة

11،!طووهذاالتومرتية،الدعوةحرمةسقطتوعندما،بالفعلشاغزا

السياسةتناقضاتجراءمنالمؤمنعبدبنيأفرادأحديدعلىجاءالخطير

نفسها.الموحدية

.917ص%2،،المغربتاريخمجمل:العروياللهعبد(1)



902الإسلاصطالمغربتال!

الموحدية،الخلافةعنانفصلقد!انمنهاجزءأوإفريقيةان!ما

خرجتوبذلك،غانيةبنيحيىمقاومةاستمرارفيي!منالسببوربما

الحفصيينإنبل،فحسبذلكليسالدولةجسمعنواستقلتإفريقيةولاية

المغربإلىرهمبأبصاورنوا،الأوسطالمغربإلىنفوذهممدعلىعملوا

السقوطنحوالخطىتسرعالموحديندولةأخذتأنبعدث!اومن،الأقصى

علىالطامعونواتتزىالثوارعليها!ثر،الأخيرةأنفاسهاتلفظوبدأت

أبياسموظهرالصعود،جؤحفصبنينجموأخذوأمصارها،ولاياتها

رحابأمامهاتتسعجديدةلدولةوبانيقوي،!أميرالحفصيز!ريا

للحفصيين،طاعتهمتقديمفيالموحديندولةعلىالمنشقونأخذو،المستقبل

بالمغربالوادعبدوبنو،الأقصىبالمغربمرينبنوطاعتهمفيفدخل

وشريشوإشبيلية،الأندلسشرقز!رياأبيطاعةفيدخل!ما،الأوسط

الريم،عبدوقصروسبتةسجلماسةإلىبالإضافةهذا،طريفوجزلرة

وغربوقرطبةجيانصاحبالأحمربنمحمدطاعتهمجؤدخل!ما

ز!رياأبيبزعامةدولتهمإقامةمنالحفصيونتم!نوه!ذا،الأندلس

فيها،الحياةأنفاسبقاياتترددالموحديندولةتزالماو!انت،الحفصي

الدولة،عضد!ؤفتتالتيالعواملمنرئيسئاعاملأحفصبنو!انوبذلك

1(.)الموحديندولةسقوطعواملمنرئيسئاعاملأنفسهالوقتوفي

سقوطفيالأثرجلله!انسبقماإلىإضافةالاقتصاديالعاملولعل

الصحراوية،التجارةأنالمعروففمن،العاملهذ،اغفاليم!نولا،الدولة

حدإلىالدولةعهدأواخرفيتناقصتوالمنتوعةال!ثيرةالمنافعذات

فإن،ذلكجانبإلى،)2(المغربغيرأخرىجهةإلىتحولتربماأو،النضوب

.-252254ص%2،الاستقصا،:السلدوي4950،61.ص%6،العبر،:خلدونابن(1)

-181.182ص%2،،المغربتارلخمجمل:العرويالفهعبد)2(
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عهدبعدانهارأنلبثما،الدولةهذهعليهقامتالذيالف!ريالأساس

ابنمهدولةفيالشكبينالمتأخرونخلفاؤهاترددفقدالناصر،الخليفة

أثارل!ثا!انمماأخرىتارة!ارجاعهاالمهدويةهذهالغاءوبين،تومرت

لأنالمبرروأعطتها،الموحدينقبائلمنوغيرهامصمودةقبائلعلىمدمرة

عجلتمجتمعةالعواملهذه!للعل،مرةمنأ!ثرالدولعلىتثور

الموحدين.دولةبسقوص!

حقيقيآمرالموحديندولةعظمةفإن،السلبيةالعواملهذهمنالرغموعلى

المغربذ!رلماالموحدونلولا:القولويصدق،تجاهلهأوان!ارهيم!نلا

ل!توحيدتم،الدولةهذهظلففي،فاعلةمستقلة!قوةالأمجادسجلفي

بألقاببربريتسمىالمغربتاريخجؤمرةولآولواحدةدولةفيالمغرببلاد

للخلافةالحقيقيونالورثةأنفسهماعتبروافقدهذاوعلى،الخلافة

ظلوفي،فيهاحقلغيرهمولاللعباسيينيعدلموأنه،الجامعةالإسلامية

حللبأبهىمتحلئاحقيقئاثقافئاازدهازاالأقصىالمغربعرفالدولةهذه

والقاهرةبغدادمثلالعربيةالعواصممرا!شونافست،العرييةالأداب

علىفضلأهذاوأطباءمفرونفيهاودفنوس!نهاوزارها،وقرطبة

نزاعولا،التراجم!تببهمتحفلوالتيالمعروفينالشعراءوالأدباءالفقهاء

بلغتالتيالإسلامتاريخفيالدولعظيماتتعتبرمنالموحديندولةأنفي

وحدتهتحقيقمنوتمنت،الوسطىالعصورخلالذروتهالمغرببتاريخ

المتوسطالبحرساحلومن،الأطلسيالمحيطإلىطرابلسمنبالفعلوح!مه

الأندلس.فيمل!هملىإبالإضافةهذا،المداريةإفرلقيامشارفإلى
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الإسلامىالمغربتات212

،العاصبنعمروفاتحهابجامعالغرببطرابلسمرةأولفيالتعليم!ان

سنةالعاصبنعمروشيدهالذي،الناقةبمسجدالآنإلىيعرفماوهو

تعتبرفطرابلس،المدينةقلبفييقعصفيرأجامغاو!انم)1(،هـ/33643

)3(.المغربفتحتالتيالآولىالقلعةأو،الأماميالعرييالفسطاص!

الثقافة،مرا!زهاخلالمنالثقا!ؤدورهالنايفسرطرابلسموقعأنعلى

ثقافتهاأنأضفناواذا،المنطلقهذامنمصرلةفثقافتهابمصر،تتصلفهي

تزالولا،الحجريالعصرمنذالتاريخأعماقفيجذورهاإلىتمتدمصرية

جامعأوالناقةجامعفيالتعليمواستمر)3(،الآنالىقائمةالمتمصرةالنزعة

بنيحتى،العرييةواللغةالريمالقر%نحفظعلىقاصزابطرابلسعمرو

للتدرسى،فيهالعلماءوتحلق،ال!ثجريالثالثالقرنفيال!بيرالجامعالأغالبة

سنةالمغربفيالفاطميةالدولةوبقيام،الحنفيالمذهبعليهيفلبو!ان

توسعته،علىالدولةوعملتالجامعهذاالىالعنايةيدامتدت،مهـ/693809

،الجديدةالدولةمذهبمعيتتاسبالتعليموصار،الشيعيالتعليمبهوأحدثت

".مبنىأحسنجامعها"ومبنى:طرابلسذ!رعندالب!رييقول

وتاثرت،البيربطرابلسبالجامعالتعليمنضجالزيريةالدولةعهدوجؤ

بل،البحتةالإسلاميةالعلومعلىتقتصرفلم،تعليمهفنونوتعددتحلقاته

938.093،المعطار/الروض:الحميري/8،المغرب:البكري(1)

62./المغريياكأدب:تاويتبنمحمد)2(

.116،ام/589115القاهرة،الحرييةالدراساتمعهد،المخرب!ؤالثقافةمراحزالكحاكعثمان)3(
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الحر!ةونشطتاختلافها)1(،علىالرياضيةالعلومعلىاشتملت

يأ،والأندلسالقيروانوبينالقاهرةبينفيماطرابلسموقعبفضلالفرية

الوقتذلكفيالفحرأعلاممنوالأدباءالعلماء!انفقد،الرحلةطريقعلى

و!انوا،الإسلاميوالمغربالإسلاميالمشرقبينماالعلمطلبجؤيرتحلون

عنءمهعند)2(التجانيأنحتى،بطرابلسال!بيرالجامععلىيعرجون

الأجدابيالقهعبدبناحمدبنإسماعيلبنابراهيمإسحاقأبيالإمامالفقيه

بجميعزمانهأهلأعلممنهذااسحقأبوالفقيه"و!ان:يقولالطرابلسي

لهت!ن"ولم:يقولأنإلىونظقا....وعروضئاولغةونحؤاوفقفا!لافاالعلوم

ترتحل،ولمالعلمهذالكأثىسئلوقدغيرها،إلىطرابلسبلدعنرحلة

أنهويشير،البلدآبوابمنبابانوهغ،وزناتةهوارةبابيمنا!تسبتهفقال

منالبابينهذينمنفيدخلطرابلسعلىيفدمنبلقاءالعلممناستفاد

)3(.بضيافتهموالقيامالوفودبلقاءاعتتاءلهو!ان،والمغاريةالمشارقة

فيتعليمهموتلقوا،لهمترجمالذينالعلماءال!ثيرمنالدباغلناذ!روقد

وأبو،برقةقاضيالحبليإسماعيلبنمحمدالفهعبدأبوأمثالمنطرابلس

عبدبنالفهعبدالعباسوأبو،السرتيالزويليحسنبنمحمدالفهعبد

الإجدابي)4(.الرحمن

بنإبراهيممنهمنذ!رالعلماءهؤلاءمنال!ثيربش!والابنلناوذ!ر

)5(.البرقيالأطرابلسيجعفربنأحمد

.181/مراحزالثقافة:الكعكاكعثمان(1)

262./التجانيرحلة:التجاني)2(

.264/التجانيرحلة:التجاني)3(

.3/9،501،601،الإيمانمعالم:الدباغ)4(

.10/01الصلة:بشكوالابن)5(
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مصرالىالفاطميالفهلدينالمعزرحيلعند)1(خلانابنولذ!ر

ماجنةليلةبعدمقتولأوجدقدالأندلسيهانئابنشاعرهأنببرقةومروره

هذاءهانيابنأنعلمناوإذا،برقةندماءبعضمعوسزاعريدةقضاها

لدنمنالدعوةقبولهأنلدينالتأ!دالفاطميالبلاطأ!برشعراءمن!ان

طبقتهمن!انواأنهممنتأ!دهبعدت!ونوانلابد،البرقاويينالندماء

لشاعرالمعقولغيرمنإذ،والقلمالف!رأربابمنوخاصة،الاجتماعية

دونه.هممنوش!امريرافقأن،!بيرمثله

نأ،والقاهرةالفسطاطعلومعلىوانفتاحهاطرابلسلموقع!انوه!ذا

والشعراء.والعلماءبالأدباءتعجصبحتوأالثقافةفيهاأزدهرت

اسسهالذيالقيروانجامعأو،بالقيروانالفهرينافعبنعقبةجامحوأما

المر!زهذاواستمر،ومسجذاومدرسةثنةجعلهفقدم)2(،671هـ/51سنة

انتقلحيثامهـ/555016سنةحتىإنشائهلدنمنرسالتهيؤديالثقاجؤ

)3(.الزيتونةجامعإلىالتعليم

ذلكمن،أساسيةتغييراتعقبةجامععلىالأغالبةوالأمراءالولاةأدخللقد

الفهزيادةجاءثم،جديذابناءاوبناهأساسهمنهدمهالنعمانبنحسانأن

توفىأنهبيد،مهـ/321836سنةعقبةجامعتجديدفيفشرعالأغلبيالأول

للمسجدو!انأحمد)4(،إبراهيمأبوبعدهالبناءفواصلعملهيتمأندون

422ص4،جاكأعيان،وفيات:خلكانابن(1)

032./(7591)بيروتالبلدانفتوح:البلاذري)2(

./13المغرب!ؤمراحزالثقافة:الكعاكعثمان)3(

.487المعطار/486،الروضةالحميري-24،/22المغربالبكري)4(
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مصر،جؤالعاصبنعمرومسجدبهاضطلعالذيالدو!نفسبالقيروان

دوزاالمسجدل!ثذاو!ان،الإسلاميالمغربمساجدأولالقيروانومسجد

أ!برله!انمما،وتشريعيةفقهيةدينهمأمورفيالمسلمينتفقيهفي!بيزا

البلاد.أهلبينالإسلامانتشارفيالأثر

فانت،الدينيةرسالتهبجانبالثقافيةرسالتهيواصلعقبةجامعواستمر

الدينية،رسالتهبجانبحلقاتفيتفسيروحديثمنالدينيةالعلومفيهتدرس

ودامت،مذاهبهمفيويتظاهرون،فيهيجتمعونوالنحلالمللأصحابو!ان

قضاءسحنونتولىعندما،الهجريالثالثالقرنأواسطالىالحالهذه

لممنعلىعقبةبجامعالتدرش!وقتئذفمنعلمم،هـ/23448سنةإفريقية

المالي،المذهبهوالسائدالمذهبو!ان)1(،السنةمذهبعلىيونوا

فقد،وصقليةوالأندلسيةالمغرييةبالديارالعلم!عبةالقيروانجامعوصار

يدرسسحنونف!انللنسا-ء،وجناحللرجال،جناحللتعليمجناحانبه!ان

بنعمربنيحيىو!ذلكالنساءبجناحتدرسابنتهو!انتالرجالبجناح

!اللغةالأخرىالفنونوأما،الدينيةبالعلوميتعلقماهذا)3(،وابنتهعمر،

رواةبالقيروانانتشارهاعلىساعدفقدوالفلسفةوالرياضياتوالطب،والأدب

فمنيحملونه!انواماالناسعنهمفأخذواستوطنوهاالقيروانقدموا،ثقات

والمسهرالأ!بر،الطرماححفيد،الصمصامةبنابانمالكأبوهؤلاء:جملة

منيرويانه!انامابافريقيةوبثاالثانيةالمائةأواسطفيوفدااللذانالتميمي

الطبعلمالقوممنهفاقتبس،عمرانبناسحاقالطبونقل،واللغةالأدب

والرياضياتالفلكعلومبالقيروانازدهرت!ما)3(،والصيدلةوالتشريح

تلكفيالمختصينالعلماءاستقدامعلىوحرصهم،الأغالبةالأمراءبتشجيع

.2/55الإيمانمعالم:الدباغ110،2/النفوسرياض:المالكي،2/01إفريقيةعلماءطبقات:العربابو(1)

21/مراحزالثقافة:الكعاكعثمان)2(

1/57.الحضارةعنوركات:الوهابعبدحسنيحسن)3(
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،المغربملكدارالقيروانمدينةصبحتأوه!ذا،ا(ومصزالعراقمنالعلوم

)2(.الأرضمنقطرفيمثلهي!نلمماوالصالحينوالعلماءالفقهاءمنورأت

حذاوضعرقادةإلىالفاطميينودخول،الفاطميالمذهبانتصارآنعلى

الآخرى،المذاهبعلىالجددالح!اموقضى،القيروانفيالف!ريةللحرية

منأ!ثراستمرتالماليةالمدرسةوبينالجديدالمذهببينالمعر!ةو!انت

وافتوا،الفاطميينوجهفيالمال!يونوقفوقد،)3(الزمانمنونصفقرن

بقتلهمونادوا،زنادقةالفاطمييناعتبروابل،جمعةل!ثمتخطبلا،بت!فيرهم

لواءورفع،خصومهممصارعةعلىالفاطميونوعمل،ثقفوا)4(حيثما

المال!يةأئمةاوجلبوا،المجالسفعقدوا،المناظراتطريقعن،مذهبهم

إلاازدادوافمابالرايويقارعونهم،الحجةيناقشونهموأخذوا،بالقيروان

أمثالمنالرجالهؤلاءمنال!ثير)5(الدباغلناحفظوقد،برأيهمتمسا

الفضلوأبي،اللبادمحمدبنمحمدب!روأبي،الحدادمحمدبنسعيدأبي

هؤلاءمنوال!ثيروال!ثير،الممسعيسىبنمحمدبنعيسىبنعباس

يجدفلم،والجاهالمالواغداقالابنسياسةاستخدامالفاطميونوحاولالفقهاء

سبيلأ)6(.المال!يةقلوبإلىالنداءذلك

مر!زاظلعقبةجامعأنالاللمال!يينالفاطميينمحاربةمنالرغموعلى

يستقطب،مالكمذهبلدراسةوممقلأ،والمعرفةبالف!ريشعثقافئا

القرنفيبالأندلسيينتعجالقيروانوأصبحت،حولهمنالف!ريةالنشاطات

.1/402البيان:عذاريابن(1)

.المعطار/487الروض:الحميري)7(

/163العصورعبرالقيروان:الجنحانيالحبيب)3(

.3/92،178الإيمانمعالم:الدباغ)4(

.3991،،25المصدزنفس)5(

/59.المرابطيندولةثياممحمود:أحمدحسنانظر،29،39:المصدرنفس)6(
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حضرواالأندلسيينأنبشوال)1(ابنوذ!رال!ثجررلمينوالرابعالثالث

منالحديثعلومتلقىالذيالفقيههذاالقابسيالحسنأبيمنللإستماع

نأيؤ!دهذاولعل،)2(الزمنمنردحاعليهموتتلمذ،الإس!ندريةفقهاء

إلىبالاستماعيفتخرونالمغاربةالطلبةو!ان،مستمرةظلتالشرقإلىالرحلة

اهتمافابالشرقتعلممنيولونالناسعامةو!ان،عليهموالتتلمذالشرقعلماء

)3(.بلهجتهمولت!لم،الشرقأهللباسمرتدياجاءهمإذاخصوصئا،!بيرا

!مسجدالأخرىالعتيقةالمساجدهناك!انتعقبةجامعجانبوالى

!انتالتيمسجدالثلالفائةبقيةمنوسواهاوالحبلىميسرةوابنالأنصار

زيريبنيأمراءعهدفيالثقاجؤالنشاطواستمر)4(،بالقيروانمنتشرةيومئذ

بنالمعزالزيريالاميرأعلنحتى،الفاطميونعليهتر!هالذيالش!لعلى

للخلفاءودعامصر،فيالفاطميةالخلافةعنالروحيانفصالهباديس

عهدفيوالعلميةالأدبيةالحر!ةوتطورت)5(،إفريقيةمنابرعلىالعباسيين

فقدوالعلمالادبأهلتشجيعمنعنهعرفلما،!بيراتطوراباديسبنالمعز

ل!منالرحالاليهاتشدوالأدباءالعلماءوجهة،عهدهفيالقيروان!انت

بهم)6(.وعنايته،والأدبالعلمأهلعلىالمعزاقبالمنيرونهلما،فج

منولدنيهإلافصيحشاعرأوجليلبعالميسمعلاباديسبنالمعزو!ان

فيأحدينولم،الر!بانبذ!رهسارحتىلخاصتهويضمه،حضرته

.1/157الصلة:بشكوالابن)1(

الرابعالقرنين!والقيروانقرطبةبينالأدبيةالعلاقاتتجعفرماجدانظر:،3/135الإيمانمعالم:الدباغ)2(

.13،7691،601،701لعددا،التونسيةالجامعةحوليات،والخامس

.1/146147،بتونسالتربيةتاريخ:التوزرىالعبيدي)براهيم)3(

.5891،1/1للنشرالدارالتونسية،القيروانمجلة،نشرالعلم!دورالقيروان:الفهعطاالشاذلي)4(

1/993.البيان:عذاريابن)5(

./165القيروان:الجنحانيالحبيب)6(
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الأدبأهلعلىأحنىولاالعرببلسانأعنيولا،بالم!ارميذاأطولزمانه

وفتحوا"،الآمالبنيمحط11:خل!ان)3(ابنوصفه!مابلاطهوصارمنه)1(

لهموعقدوا،ورعايتهمبرمهموحبوهمللشعراء،قصورهمزيريبنىأمراء

هؤلاءمقدمةفيو!ان،بمدحهمتلهجالسنةمنهموجعلوا،المناظرةمجالس

ممنغيرهمجانبإلىشرف)4(،بنومحمد)3(،رشيقبنالحسنالشعراء

)5(،وغيرهم،الخازنابنمثل،رشيقابنأنموذجأشعارهممنبنماذجيزخر

أفارهم،نتائجوأبرزوا،والأدابالمعارفإلىالثيرونتسابقلذلكوتبغا

باديسبنالمعزالأميرأنبالذ!رالجديرومن،والأغنياءالأمراءعطايافيطمغا

علىالتوقيعويجيد،والتلحينالأغانييجيدف!ان،بالفنتامةمعرفةله!ان

)6(المقرييصفهالذيجعفربنحسينبنالوهابعبدوحاجبه،والرلابالعود

و!ان..الأنيقواللفظ،الرقيقوالشعر،الرائقالغناءفيعصرهواحد"...:بقوله

".اللونوصنعتهطرائقهواختلافالعودبضربالناسعلمأ

.615،/164الرابعالقسم،الذخيرة:بسامابن(1)

./+2ه:الاعيانوفيات،خلكانابن)2(

وتلقىنشاحيث،ام...هـ/093سنةبالجزائرالمسيلةمدينة!ولد،القيروانيا!زديرشيقبنالحسن)ر(

وقريهعصرهأشعرشعراءأصبحأنيلبثولم،العاليةثقافتهاتموفيهاالقيروانإلىانتقلتم،اكأولىثقافته

،القيروانعلىالأعرابزحفأنإلى،الاولىالمكانةعندهفاحتسب،بيوانهوألحقه،منهباديسالمعزبنالأنير

ثروةبحقتعدالتيمؤلفاتهبكثرةواشتهر،561،هـ/640سنةتوفىحيثامازره،مدينةوسكنصقليةإلىفارتحل

عنالشذور.،العمدة،العرباشمارنقد!الذهبقراضة،الاتموذجمنها:والادبوالنقداللغةميادينيئعظيمة

تحقيق،اكأنموذج،-63911،13/14القاهرة،العمدة:القيرسوانيرشيقبنالحسن:راجعرشيقبنالحسن

،الجزيرةأهلمحاسنجؤالذخيرة:بسامابن0،41،943/اماهـ/604869تونس،البكوشويشير،المطويمحمد

./166الادبيةالعلاقات:ماجدجعفر،-795/995الرابعالقسم

-4/895.995الجزلرةأهلمحاسن!الذخيرة:بسامابن،/93اكأنموذج:رشيقابن:انطرشرف،ابنعن)4(

/81.الأنموذج:رشيقابن)5(

1/49.الطيبنفحالممري:)6(



921الإسلا!طالمغربتال!

فنأننرجحهذامن،المشرقزمرةحذاقمنالزامربشارةو!ان

المشرقيين.عنالمغاربةأخذهوالموسيقىالأغاني

علىيتوافدممن!انواالمصريينوالشعراءوالأدباءالعلماءأنالمرجحومن

جؤالفاطميةوالدولةالزسلةالدولةبينالقطيعةمنالرغموعلى،المجالسهذه

مماجلئاذلكيتضح،والطلابالعلماءرحلةعلىيؤثرلمذلكفإنمصر،

.الطبقات!تبلناتحفظه

الحوانيتفيتعقدمجالسهناك!انت،الأدبيةالمجالسهذهجانبإلى

هوالذيبالحانوتيجلسون!انواما"و!ثيزا:بقوله)1(الغبرينيإليهاأشار

لاجتماع،العلممدينةيسمىالمذ!ورالحانوتو!ان..المقدسيحارةبطرف

والفقيهالحقعبدمحمدأبووالفقيه،المسيليعليأبوالفقيهفيهالثلاثةهؤلاء

."القرشيالفهعبدأبو

ترتبوما،امهـ/944570سنةالهلاليينبأيديالقيروانسقوطأنعلى

وجرية،المهديةعلىواستيلاءهم،المغربسواحلعلىالنورمانهجوممنعليه

وصوبوجه!لفيالقيروانعلماءوتفرق،الثقافيةالنهضةلهذهحداوضع

منهموقصدتوالآندلس،صقليةقصدمنومنهممصر،قصدمنفمنهم

وتعطلت)3(،القرويينبجامعفاسنزلواحيث،المغربأقصىعطيمةطائفة

علماءفجلبواالفرصةهذهأورباملوكواغتتم،والفنيةوالأدبيةالعلميةالحر!ة

أمثاليحويصقليةملكالنورمانيروجاربلاطوأصبح،بلاطاتهمإلىالعرب

إلىرشيقبنالحسينوارتحلالمشهور)13،الجغرافيالطبيبالإدريسيالشرلف

الأندلسإلىشرفبنمحمدوارتحل،امهـ/453670سنةبهاتوفىحيثصقلية

القيروانإلىوالحنينالغريةشعرواحتل،امهـ/046670سنةبأشبيليةتوفىحيث

.:17الدرايةعنوان:الغبريني(1)

.144/المعجب:المراحشي)2(

./27مراحزالثقافة:الكعاكعثمان)3(
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القيروانحضارةضوءوخبا)1(،رشيقوابنشرفابنشعرفيبارزةم!انة

إفرلقية.جؤالعديدةالثقافةمرا!زمنوغيره،عقبةجامعمنيشع!انالذي

فيالثقافةبمرا!زلحقتدهورمنالهلاليالغزوأحدثهمماالرغموعلى

والبواديالريففيوالإسلامالعرييةاللغةانتشارعلىساعدفإنه،القيروان

منذ!انالذيالانتشارعنومختلفامستقلأالانتشارهذاو!ان،التونسية

الثقافةومرا!زالتجاريالتبادلوأما!نالمدنحيثالإسلاميالفتح

،المميزةالفعليةوالصيغال!لماتبعضإفريقيةفيانتشرتفقد،الإسلامية

خلدونابنلنانقلوقد،العاميةطابععليهايغلبالتيوأشعارهمالبدوولهجات

عمرانآبيمنهمنذ!رإفريقيةفيهلالبنيمنشعراءوبرزمنها)2(،نماذج

،الملحونالشعرعنهاتولدالتيالبسيطةالاغانيوانتشرت)3(،الهلاليشا!ر

وشاع،هلالبنيعرببواسطة"الزقارة"القولةالرقصاتانتشرت!ما

بها)4(.أتواالتيال!بيرةالطبولاستعمال

محمد،/188الادبيةالعلاقاتماجد:جعفر،/177الرابعالقسمالاولالمجلد،الذخيرة:بسامابن(1)

84.،/82الصنهاجيةالدولةعامربن

وعلدقاتهاالمغرببلدد:مارسيهجورحأنطر/33،الأولالقسم،السادسالمجلد/العبر:خلدونابن)2(

3!ال!51حأء3:طحكايطهـ3ع3ولح!عكا!ءأعع،".023.04/سلاميل!المشرقبا

/1163القصرخريدة:الأصفهانيالعماد)3(

الصنهاجية/55.الدولةعامربنمحمد)4(
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م!ان!لفيالمساجدبناءتوالىال!بيرجامعهنافعبنعقبةأسسمنذ

سنةنصيربنموسىبناهالذيتلمسانجامع!انبحيثالمغرببلادمن

جامعيضاهي،الأقصىوالمغربالأوسطالمغرببينالحدودعلىملمص/9707

!ؤالثقافةمرا!زمن!مر!زبدورهيقومالجامعهذاواستمر،1()القيروان

والمحدثينللعلماءدارأتلمسانتزل"ولم،المتعاقبةالقرونخلالالأوسطالمغرب

")2(.مالكمذهبعلىالرأيوأهل

وقد،وبجايةحمادبنيقلعةجؤالمساجدانتشرتتلمسانجامعجانبهـالى

والعلمالدينرجالمنفيهاواجتمع،وقرطبةوبفدادالقاهرةمعهابجايةزاحمت

بنالمنصورجددوقد)3(،الأوسطالمغربفيأبذامثلهيجتمعلمماوالأدب

وتشييد،المبانياختطاطجؤوتأنقجامعها،وجدد،بجايةقصورعلناس

هذهبين)4(،ومنوالبساتينالرلاضفيالمياهوإجراءالقصورواتخاذ،المصانع

سنةالىتاريخهيرجعالذيقسنطينةبمدينةالبيرالجامعالمساجد

بالخطمنبرهعلىنقشوالذيبالجزائرالحبيروالجامعامهـ/043380

)5(."واربعمائهتسعين"سنة،ال!وفي

بعدالمغربلبلادف!رلة!عاصمةانتهىقد!انإذاالقيرواندورأنعلى

بواسطةاستمرتأثيرهافإن،الهجريالخامسالقرنمنتصفجؤالهلاليةالغزوة

/72.المغربيالأدب:تاوبتبنمحمد(1)

.المعطار/135الروض:الحميري)2(

.*،/72المغربيالأدبتاولت؟بنمحمد،/97مراحزالثقافةالكعاك:عثمان)3(

/358.الثانيالقسم،السادسالمجلد،العبر:خلدونابن)4(

/392.الجزائربلاد:العدويابراهيم)5(
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ازدهرتالتي،بجايةإلىالقرنهذانهايةإلىوأدبائهاعلمائهامنالمهاجرلن

اسهمواوالعلماءالأدباءمنعددفيهاوظهر،والأدبيةالعلميةالحر!ةبها

بنالناصرأنشاءوقد،البلاد)1(عمتالتيالثقافيةالنهضةفيوافربنصيب

آلافثلاثةعلىيحتوي!انالذيالنواتي"سيدي"معهدبجايةفيعلناس

مسموخاو!انالفل!ية"العلومفيهابماالمواد!لفيهوتدرس،طالب

فييحاضر!انالحماديالعزيزحىوخلال،المعهدهذافيبالتعليمللفتيات

)2(.الشرقومنالأندلسمنعلماءالنواتيسيديمعهد

الحمادية،الثقافةمرا!زفيوالأدبيةالعلميةالحر!ةازدهارعلىساعد

ساعدالذيالأمر،الحماديةوالدولةالفاطميةالخلافةبينالطيبةالعلاقات

عظيمثقافيمجتمعولادةالىوبالتاليوالعلماءالطلابانتقالحر!ةعلى

الأدبمشاهيرمنواربعمائةتضمبجايةأدباءقاعة!انتفقد،الآهمية

")3(.الصغيرة"بم!ةتسميتهاجاءتهناومن،والطب

ينيفماببجاية"أدر!تالمسيليعليأبيالشيخعننقلأ)4(الغبرينيويقول

ي!ونفى،تسعينالمفتون!انوإذا،يعرفنيمنمنهممامفتئاتسعينعلى

يدر!ه...لمممن،عصرهمتقدمممنوغيرهم،والأدباءالنحاةومنالمحدثينمن

يراد".ماعلىالعلملأهلالأمراءو!ان،اجتهادعلىالناس!انلقد

حماد،بنيأمراءتشجيعإلىيرجعالفريالثراءهذاأنفيهشكلاومما

ابنه!ذلكعليههـا،صلاتهويغدقالأدباءيستقدمعلناسبنالناصر!انفقد

حمديسابنالشاعرعليهوفدوقدالشعر،ويقرضي!تب!انالمنصور

345./حمادبنيدولة:عويسالرحيمعبد1()

.56،58،ام079مدرلد/الجزائريةالأخباروزارةنشر،والثقافةالفنسلسلة!تالوج،بجاية:بورييه)2(

./06المغربتاريخجؤمقدمات:جغلولالقادرعبد)3(

/32.الدرايةعنوان:الغبريني41(



223الإسلامىالمغربتات

الذيالزيتونيعلىالشاعرحمادبنيدولةشعراءمنونذ!ر)1(،ومدحه

)2(،توشيحصاحبوهو،وأريبهوالمعيهوأديبهالأوسطالمغربشاعر!ان

الشعرمنمدائحهمفيوله،حمادبنيمواليمن!انالذيالمباركبنويوسف

وقد،الأصمالقلعيز!ريابنالفهعبدبنمحمدالفهعبدوأبو3(،ال!ثيز

وأبو،الطبنيمنصوربنعليالمحدثينومن،4(ومصزالأس!ندريةعلىورد

لهو!انت،المسيلةمنوهومحمودبنالفهوعبد)5(،الوهرانييحيىبنب!ر

منوأصلهسلامبنالقهعبدمحمدأبو)6(،والفقيهوالفروعبالأصولمعرفة

النحويالعالمو!ذلك،والصعيد)7(مصرثمالإس!ندريةإلىورحل،بجاية

ام)8(.هـ/20580سنةالمتوجؤالتاهرتيطرلفبنا

مثلالأخرىالحماديةالمدنفيالمساجدقامت،الثقافيةالمرا!زهذهجانبوالى

بهاينتشرو!ان،المغرببلخأو،المغربعراقعليهايطلق!انالتيتاهرت

المدنهذهفيوجد!ما،وبونةالجزائرو!ذلك)9(الإباضيةالخوارجمذهب

الأخرىالمغربيةالبلادومنالأندلسمنالعلمطلابيقصدهمأجلاءعلماء

فقيفا!انالذيالصنهاجيحمادبنموسىمنهمنذ!رالوقتذلكجؤلشهرتهم

روايةوله،وقتهفيالقضاةجلةمنو!ان،والأح!امبالمسائلعائماللرايحافطا

.الجزاثر/392بلاد:العدويابراهيم،282/العرييالمغرببوناررابح(

.1/181القصرخريدةالاضفهاني:العماد(

./1183القصرخريدةالأضفهاني/العماد(

1/424.المصدفينفس(

/925.العرييالمغرببوناررابح(

1/892.الصلة:بشكوالابن(

1/424.القصرخرلدةالاضفهاني:العماد(

.1/513الوعاهبغيةةالسيوطي(

./122المغربيالادب:تاويتبنمحمد(
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محمدبنيوسفالفضلوأبيالأزديمحمدبنعليبنمحمدالقهعبدأبيعن

1(.بمرا!ش)ام041هـ/525سنةوتوفي،وغيرهالنحويبابنالمعروف

مرا!زبمثابةحمادبنيقصور!انتحدأيإلىسبقممالنايتضح

بنيدولةاستفادتو!يف،وصوبحدب!لمنوالأدباءالعلماءيؤمهاثقافية

العلماءوهجرة،هلالبنييدعلىنبتهاعقببالقيروانلحقمماحماد

وأالدولةمساجدفي،سواء،الثقافيةالنهضةعلىانع!سالذيالأمر،إليها

القلعةبناءفإنالعصر،لهذارائعةفنيةتحفةبحق!انتالتيالأمراءقصورفي

زيريبنيمبانيعليه!انتعماف!رةيعطيناالبحيرةوقصرالفنار،وطابية

الفسيحة،والنسب،التخطيطات!ؤمصرتأثيرولتضح)المنصورلة(،صبرةفي

فنيةمقاطعةأنهاعلىافريقيةوأثبتت،والمشاكبالطنوفالمزودةالواجهاتوفي

!انتمماأ!ثرجلئاهذاوظهر،القاهرةمنالوافدةللطرزمتقبلة،للمشرق

عنهيتحدثالحماديةبجايةأدبفيالشيءونفس)2(،الأغالبةعهدجؤعليه

أسبانيا)3(.منأوالمشرقمنوافدأدبأنهعلىوبيليهجوتيه

التاريخيةفالظروف،مستقلأفرئامر!زاالمغرببلادأصبحتوه!ذا

هذهإثراءجؤبارزدورلمصر!انفنيوازدهارأدبيلانتاجملائمة!انت

العصر.ذلكفيوادبائهاعلمائها!فرازاتالثقافيةمرا!زهاطريقعنالنهضة

.2/146الصلة:بشكوالابن(1)

./216بالمشرقوعللاكاتهاالمغرببلاد:مارسيهجورج)2(

حماد/032.بنيدولة:عويسالحليمعبد)3(
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وتقصد،الر!ائبتشدواليها،الأقصىالمغرببلادقطبفاسمدينة

عدوةفيأسسالقرويينجامعأن،التاريخيةالمصادروتروي)3(،القوافل

سنةإدرش!بنمحمدبنيحيىالإمامعهدعلىفاسغرييالقرويين

السيدةهيبانيتهوأن،بوارديهالأشياغجامعضاقأنبعدهـ/245،907

قيراونية)3(.فهرلةعرييةأسرةمنوهي،البنينأمفاطمة

الدينيةصبغتهجانبإلىجامعيةدراسيةصبغةالقرويينجامعاتخذ

)4(،الاقصىالمغربفيوروحيثقافيإشعاعمر!زذلكبعدفصار،الأساسية

منبل،فحسبومصرالمغربمنلاالطلابإليهويحج،والأدباءالعلماءيؤمه

وأصول،والتوحيدوالحديثالتفسيرعلومفيهيدرسو!ان،أورباأطراف

فاسمدينةالمرا!شي)6(الواحدعبدويصفالرلاضية)5(،العلوموبعضالفقه

علمفيهاجتمع،منهالعلموموضع،هذاوقتتافيالمغربحاضرة"هي:بقوله

".قرطبةوعلمالقيروان

!ثيررحلفقد،القرولينوجامعفاسازدهارإلىأدىالقيروانخرابأنعلى

عليهاأطلقحتى،فاسمدينةإلىوأ!ثرهم،طبقة!لمنوالفضلاءالعلماءمن

3.-ه/23الآسزهرة:الجزنائي34،،32القرطاسروض:زرعأبيابن:راجعالقرويينجامععن(1)

5.أ،ء3!ول:5اءلا+!ول+،51لال!5+،،الا3ء3،اطأحء؟ألا.ءلمهـ!3أ.26915".321.0،1.107

434.المعطار/الروض:الحميري112،،/111المغرب:البكري)2(

)4(.حاشية237،/236ا!علامأعمال:الخطيبابنالدينلسان،/33الآسزهرةالجزنائي:)3(

03./الاسزهرة:الجزنائي)4(

/75.المغربيالادب:تاويتبنمحمد)5(

.43/4المعجب:المراحننمي)6(
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العلميةالحر!ةازدهرتوالموحدينالمرابطينعهدوفي")1(،المغرب"بغداد

"ولمالعلماء،!عبةأصبحتفقد،تؤديهالذيالحضاريالدوروازدادبالمدينة

.")2(ودينوصلاحوعلمفقهدارأسستحينمنفاس..مدينةتزل

للعيانماثلةآثارهتزالولا،ال!بيربمرا!ش)3(جامعهتاشفينبنيوسفبني

يقول،للتدرش!)4(الأندلسعلماءإليهوجلب،ال!تبيينمسجدأمام

فحوله،علم!لأهلمنالجزيرةمنأميرالمسلمينإلىفانقطعالمرا!شي)5(:

ولابنهلهواجتمع"..دولتهمصدرفيالعباسبنيحضرةحضرتهآشبهتحتى

الأعصار".منعصرفياجتماعهيتفقلممال،البلاغةوفرسانعيانأمن

الحللصاحبفيصفوالادابالعلوملأزدهارالملائمالمناخالمرابطونهيآوهذا

العلماء،ويعظم،الفقهاءيفضل"و!ان:بقولهتاشفينبنيوسفالموشية)6(

بفتياهم".نفسهعلىولقضي،برايهمفيهاويأخذ،إليهمالأمورويصرف

بمدينة.بلاطهأصبححتىالعلمبأهليوسفبنعلىتعلقأشتد!ما

الفقهاءهؤلاءشأنوارتفع،أديبأوفقيهأوعالممنيخلولامرا!ش

1(،ا)الفقهاءامشاورةدونممل!تهجميعفيأمرأيقطع"لافان

.43/4لمعجبا:حشيلمراا(1)

03./الاشزهرةالجزنائي:)2(

./451المرابطيندولةثياممحمود:أحمدحسن:انظر0،54المعطار/الروض:الحميري)3(

./47مراحزالثقافةالكعاك:عثمان)4(

./227المعجب:المراحشي(5)

82.الموشية/الحلل:مجهولمؤلف)6(



227اكلهسلاصطالمغربلضتا

لأهلم!رما،فقيهاذ!ياو!ان،الفضلاءويؤثر،العلماءيقلدو!ان

الفقهاء)3(ال!موريقلدالعلم

واتسمالسنةلواءورفع،الإسلامتقاليداحياءعلىالمرابطيندولةعملت

وي!ثرونيعمرونهاالمساجدعلىوأقبلوا،والصلاحبالتقوىوالولاةالأمراء

تمأنبعد،الأندلسعلىالدولةهذهعهدفيا!لغربانفتح!مافيها)3(،

حضارةمنواغترفوا،الدولةهذهصولجانتحتوالأندلسالمغربتوحيد

القرنخلالالمغربمعالمجؤونلمس،وفنونهاآدابها،ووعلومهاالأندلس

على4(،الباهزوتفننهالعجيبةودقتهبثروتهالأندلسيالفنال!ثجريالخامس

الغالبجؤي!ونوالموأمرائهمالمرابطينقادةمنالأولالرعيلأننن!رلاأننا

قرلب)5(.الصحراءفيبالحياةوعهدهم،دقيقاإلماماالعرليةبالثقافةملمين

ثقافياعهذافشهدتلهمعاصمةمرا!شاتخذوامنالموحدينعهدوفي

فيالمرابطيةالثقافة!انتإذ،المرابطينعهدعن!ثيزايختلفجديذا

وضعالتي،الموحديةالثقافةأما،والأندلسالقيروانمنمستوردةعمومها

الدولةت!تفولممغريي)6(،بطابعطبعتفقدتومرتبنالمهديأساسها

نهضتهالىبالمفربدفعتول!نها،والعلمللثقافةالجوبتهيئةالموحدية

وقد،المشرقومنالأندلسمنبالقادمينبالترحيبوذلك،الشاملةالثقافية

علىأدلوليس،للعلمورعايتهمللعلماءبتقريبهمالدولةهذهرجالعرف

235.:المعجبالمرا!شي(1)

84.الموشية/الحل:مجهولمؤلف)2(

.451/المرابطيندولةقياممحمود:أحمدحسن)3(

.46لثفافة/مراحزاةالكعاكعثمان)4(

.41،/المرابطيندولةكياممحمود:احمدحسن)5(

.276/الموحديةالدولة:علام)6(
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أغلبفيوالمؤلفاتالعلماءوفرةمنالفترةتلكفيالعلميةالمغربنهضة

اتضحتاوالتي،قبلمنالمغربيعرفهالمالتيالوفرةتلك،المعرفةفروع

ذلكعلىوساعدا(.!بيزحدإلىواستقلتللمغربالعلميةالشخصيةمعها

تومرتابنالموحديةالخلافةجؤاستنهاوقد،العلمطلبفيالرحلةشيوع

أساطينها،علممنونهلالإس!ندريةعلىوعر!المشرقعلىرحلالذي

"ونزلالصدد:هذافي)3(القطانابنولروىبالطرطوشي)2(،هناكوالتقى

أمرها،!ؤوأغلظففيرها،منا!ربهافرأى،الإس!ندريةمدينةالمهدي

مجلسإلىطريقهعليهيقطعونوصارواوالغوغاء،العامةعليهفقامت

بمانه،أعلمحتىعنهبحثالطرطوشيفقدهفلما،الطرطوشيأبوب!ر

عليهفترامىالبحر،ساحلعلىالأخضرمسجدجؤوهوإليهفقصد

الغوغاء،أولئكبشأنفعرفه،مجلسهعنغيبتهسببعنوسأله،وصافحه

".وانصرففودعه،المغربإلىالذهابيريدوأنه

المعتزلهباراءدعوتهفيتأثرالذيتومرتبنالمهديأنالنصهذامنونخرج

فيالموحديفرهينشر!ان،والعصمةالمهدويةوفرة،المشرقفي

!بيزاصدىتركبلالمغربإلىبرحيلهالفرهذاينتهولمالإس!ندرية

)4(.الموحدينمجيءيترقبونالمصريون!انفقد،المصريينتفوسفي

فيالمساجداستغلالعلىالمغرببلادإلىعودتهطريقفيتومرتابنعمل

مسجدفيينام!انفقدالمن!ر،عنوالنهيبالمعروفالآمرفيدعوتهنشر

./131المغربيالأدبتاهـلت:بن(محمد1)

.246/المعجب)2(المرا!شي:

38.93،الجمان/نظم:القطان)3(ابن

53/07.جبير/ابنرحلةجبير:)4(ابى
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انفصلإذاو!ان1(.)دعوتهلسماعإليهالناسويأتي،بهايمرالتيالمدينة

علي،بنالمؤمنعبدخليفتهوأما،ب!لمةيت!لمي!ادلاالعلممجلسعن

لهممحئا،العلملأهلمؤثزاالمؤمنعبد"و!ان:بقولهالمرا!شي)2(فيصفه

بحضرته،والجوار،عندهال!ونإلىالبلادمنيستدعيهم،إليهممحسئا

لهم".والإعظامبهمالتنويهويظهر،الواسعةالأرزاقعليهمويجري

للعلمتشجيعهبفضلعليبنالمؤمنعبدعهدفيالثقافيةالحر!ةازدهرت

بمقادير"عائا!انفقدبالعلماءيعجثقافيامر!زاقصرهوغداوالعلماء

يطلب،ماأعزو!تابالمؤطآ)3(،!تابلحفظالحفاظووقفالعلماء...

الصلاةبعدجمعةيوم!ليدخلهمو!ان،المهديتواليفمنذلكوغير

")4(.آلافثلاثةنحووهمفيهالحفاظفيجتمع،القصرداخل

ثفافيةمرا!زبمثابةأصبحتالموحدينقصورفإنأمرمني!نومهما

إلىمردهذلكولعلعصرهمجؤالثقافةوازدهرلا،والمعرفةالعلملنشر

فقد،والإسندريةوالقاهرةالفسطاطإلىالرحلةوتنشيطالخلفاءتشجيع

للتأثيرخصئامنبغاخاصةبصفةومصرعامةبصفةالإسلاميالمشرق!ان

بالمشرقالموحدينعصرفيالإسلاميالمغربتأثرو!ما)5(،والفنيالعلمي

092.192،/المغرببلاد:مارسيهجورج92،الجمان/نطمالقطاد:(ابن1)

.025،926/المعجب:)2(المراحشي

اكأحاديثعنعبارةوهو،المهديموطاأسماهحتائاوضعتومرتبنلمهدياأنالطريفومن)3(

بنالمهديونشرموطااللاختصار،منهاالإسنادمعظمحذفبعدمالصموطا!وردتالتيالنبوية

نسختانبالرباطالعامةبالخزانةوتوجدان709سنةبالجزائرلشرقيةافونتافمطبعةفيتومرت

تاريخ!ؤدراسات:مختارالعباديأحمد)انطراج222ا84ج0رقميتحتالكتابهذامنخطيتان

رثم)2((.حاشية،901/المغرب

.015والموشية/الحلل:مجهولمؤلف)4(

385./الإسلاميوالمشرقالموحديةالخلافةبينالعللاقات:مرعيابتسام)5(
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الرابعللقرنالأندلسيالفنجؤفنجدفنيا!ذلكتأثرفقدعلمتا

،والقاهرةالقيروانلأثرعلامةمنأ!ثرالميلاديالعاشر/الهجري

رسمأوحنيةشلفمثلأ،الموحدينعهدفيالاقتباسهذاوشضاعفا

ي!ونوبذلك،إفريقيةفينماذجمنمستوحاةإنها،مرا!شتبنتهاسعفه

المغربال!لواحدةسلطةظهوريشرحها)الألفة(،التوفيقيةمننوع

أوالصنهاجيةالفاطميةالمبانيأعينهمآمامالموحدونوضعفقد)1(،لإسلامي

وأبرز،واضخاالمشرقعلىالمغرييالتأثير!ان!ما،)2(المشرقيالإلهامذات

الفيفساءوتقابل،المغرييةالزليجي!لمةارتباطالمغرييةللتأثيراتمثل

باعتبارهاخاصبوجهمصرفيذلكوانتشار،"زليزلي"العاميةب!لمةالمشرقي

قولمنذلكيتجلى،لتأثيراتهوتعرضئابالمغربارتباطاالمشرقيةالأقطارأ!ثر

يقيمونهعجيبةألوانذووهوالمفضضمننوعبالأندلس"ولصنع:)3(،المقري

وما!الشاذروانبيوتهمزخرفةفيالمشرقأهليعرفهالذيالملونالرخاممقام

".مجراهيجري

منبهتقوم!انتلما،المغرببلادفيالثقافةمرا!زأهممنالرياطاتتعد

الذيأعينبنهرلفةالواليالىالرباطانشاءويرجع،لمجالهذافيهامدور

(1)ح!.أ!ءم!ول5:ول+هـ1ءلا،4+لا++51+هـ،1،.425-424.0

312.وعلاثتها/المنغرببلاد:مارسية)2(جورح

للعمارةالمصطلحات"بعض:سالمالعزيزعبدالسيد!ذلص:راجع1/202،الطيبنفح:المقري)3(

،/1،25791العدد،الخامس"المجلدمدريد!ؤالإسلاميةالدراساتمعهدصحيفة"المفرليةالأندلسية

387./الإسلاميوالمشرقالموحديةالخلافةبينالعلاثات:مرعيابتسام245،،4،2/
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سواحللتعرض)1(،بطرابلسماهـ/81797سنةالمنستيررباطأسس

المغربأهلواضطر،لهاالعربفتحبعدالبيزنطيالأسطوللغاراتالبلاد

المسلمين،عنللدفاعفيهايرابطونأخذواالذينبالمقاتلةالثغورتحصينإلى

2(.البزالىالنزولوبينالبيزنطيينالمقاتلةبينوالحيلولة

حوله،الإنفراديةالغرفعشراتومنصحنمنتت!ونثنةهووالرياط

مستديرةوصومعة!بيربجامعوتنتهي،جوانبهتعلوالتيالطبقاتومن

العلامات!قامة،الرومغاراتمنالسواحللمراقبةوخصوصئا،للاذان

أقصىفيبسبتةرباطأدنىمنبأولأولأالأربطةتتناقلهاالتيبالليلالنارية

فيهيبثثقافيمر!ز!لهذلكفوقوالرياص!الإسندرية)3(إلىالمغرب

معهدأنهعنفضلأهذا،احتسائاوالرجالالنساءصدورفيالعلمالمرابطون

استنساخودار،بالمجانالطلبةعلىلتوزعوال!اغدوالرقالحبرلصناعة

تصانيفهميحبسونفالمؤلفون،الفقهو!تبالحديثومجامع،للمصاحف

نصهاالىيرجعالتيالأمالنسخةمنهلتون،الأربطةعلىايديهمبخطوط

،بالمجانالعلمطلابعلىوتوقلعهاال!تبنسخالمرابطونويتولى،الصحيح

عدد!انولما،الحائطمنطاقاتفيمفرغةجداريةمتبةرباط!لوفي

م!تبة)4(.الفهناك!انتفقد،بالمغربالفاالأربطة

حدب!لمنوالطلبةالعلماءيؤمها!انالرباطاتأنذ!رهيجدرومما

والإمامسحنونبنومحمدعمربنولحيىسحنونالإمامف!ان،وصوب

./16بالمغربلثقافةمراحزا:الكعاكعثمان(1)

./128المرابطيندولةكياممحمود:أحمدحس،/29المغرييالأدب:تاويتبنمحمد)2(

.1/157بتونسالتربيةتاريخ،التوزري/432،المعجب:المرا!شي)3(

./17مراحزالثقافة:الكعاكعثمان)4(
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القيروانيالجزاربنوأحمد،شهزايقضونالعلماءمنوغيرهمالمازري

الرياطفيالسنةمنمعلومةأشهرفيالمرضىويعالجالطبيقرئ!انالذي

لدليلبالأربطةوجدتالتيالقبورومشاهد،احتسائاالعلميدرسونحيث

ترجمةفيالعبارةهذهتردماو!ثيزابها)1(،العلماءمرابطةعلىواضح

")2(.وسياحةورباطحجذاعابذاصالخافقيفا"و!انوالصلحاءالفقهاء

تفسيرفهنالك،بال!تابالتعليملأصولشرحفهوبالرباطالتعليمعنوأما

الذيالمواعظوشعرالفقهو!تب،الشريفوالحديثال!ريمالقرآن

منالأولىالمجموعةفيهأسستالذيالوقتنفسوفي"الرقائق"،يسمى

العلمميدانجؤجديدةظاهرةظهرتالهجريالثانيالقرنأواخرفيالأربطة

ناحية،منالقيروانإلىوالمغربالأندلسمنالعلميةالرحلةوهي،والثقافة

فطالب،أخرىناحيةمنوبغدادودمشقوالمدينةالفسطاطإلىالقيروانومن

إلىالرحاليشدبالقيروانالموجودةالتعليميةالمراحلعامةاجتازماإذاالعلم

الفرائضمنالحججعلماوهذا،العلميوالحجالدينيالحجبنيةالمشرق

أدائها)3(.علىمغربي!ليحرصالتي

الذيالحمةبيتإليهانقلوا،المهديةمدينةالفاطميونأسسلما

لكنعندهمتجمعماحملواالقاهرةإلىانتقلواولمابرقادهالأغالبةشيده!ان

.0/16بتونسالتربيةتارلخ:التوزري(1)

3/53.الإيمانمعالم:الدباغ)2(

91/مراحزالثقافة:الكعاكعثمانو()
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لم!تبةالأولىالنواةهي!انترقادةفمتبة،العلميةالنفائستلك

.(1)بالقاهرةالفاطميين

الح!مةبيتم!تبةعلىالاستحواذعلىالفاطميونيقتصرولم

تأسيسوفيواستنساخهاال!تبجلبالىعنايتهمجلصرفوابل،برقادة

بالمنصورية،عظيمةم!تبةالفاطميالقهلدينالمعزأسسفقد،الم!تبات

جميعإلىوفوذايرسلو!ان،بالمهدية!انتالتيال!تباليهاوجلب

نأبيدأنواعها)2(،اختلافعلىالمؤلفاتلاقتناءالإسلاميالعالمأنحاء

بنالمعزف!ان،الزيريةالدولةعصرفيإلاعظيفاشأؤاتبلغلمالم!تبات

تسعمائةالسوسيأباب!رمرةأهدىوقد،بال!تبالعلماءيهاديباديس

مجلسعقبالحمالينرؤوسعلىلهأرسلهاالمصنفاتنفائسمنمجلدألف

مبالغالرقمهذا!ان)3(وانالأديبهذاآراءالأميرفيهاستحسنعلمي

العصر.ذلكفيالم!تباتازدهارعليواضحةدلالةيعطيناأنهالافيه

تحبيسحر!ةهناك!انتالم!تبات،انتشارالىبالإضافة

منال!ثيرةوالمصاحفال!تبذلكعلىيدل،النطاقواسعةال!تب

العتيقة،القيروانبم!تبةالآنإلىزالتماوالتيالعصر،ذلكمخطوطات

ال!تبيحبسنالأميراتأيضئا!انت،زيريبنيمنالأمراء!انو!ما

حاضنةوفاطمةالمعزعمةملالأمفالأميرةأحياتا،بأيديهنتتسخقدالتي

.151/بتونسالتربيةتاريخ:التوزري(1)

151/بتونسالتربيةتاريخ:التوزري)2(

26/العقيقبسامل:الوهابعبدحسنيحسن)3(
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القاضيآقفيرويواستنساخهاال!تببجمعمولعينالعلماءمنالخاصة!انت

عنهحىلل!تبجماغا!انم529هـ/092سنةالمتوفىمسينبنعيسى

من،بال!تبمملوءأبيئابرقادةقضائهمدةعيسى"أدخلني:فقالال!اشيتلميذه

ل!ثاأحفظوأناإلاغرلبة!لمةفيهاوماليروايةال!تبهذه!ل:وقالجممه

الجزارآلم!تبةوأجلهاالمتباتأ!برومنالمرب")1(.!لاممنشاهذا

ابنقولمنذلكيتجلىالمشهورالح!يمالجزاربنأحمدخزانةسيماولاالأطباء

منقنطازاوعشرلنذهتادينارألفوعشرينأربعةموتهبعدلهوجدت)3(:جلجل

وغيرها".طبيةبينال!تب

متبةبالقلعةالمنارةبجامعو!انال!تببجمعحمادبنيأمراءعني!ما

)3(،الجامعأساتذةدروسمنالمنقولةأو،المغربأقطارمنالمحمولةبال!تبمليئة

تشجيعذلكعلىساعدوقد،الموحدينعهدجؤوالخاصةالعامةالم!تباتوانتشرت

الحتب،لبيعمحددةأما!نوهناك،التبوشراءالتأليفحر!ةعلىالخلفاء

لبيعمتجرئتيمامنيقربماوجدالتبيينجامعوبجوارمرا!شمدينةففي

)4(.ال!تبلبيعسوقاتلمسانبمدينةأيضئاوجد!ما،ال!تب

،بالقيروانأغلبهايصنعو!ثيرةمتنوعةفانتالتابةأدواتوأما

قصبمنالمصنوعالبرديعلىأوالمصقولةالخرفانجلودعلىي!تبونف!انوا

الاسحندرية)5(.مدينةمنيجلبماأجودو!ان،خاص

المساجدمنالعديدهناك!انالذ!رالسالفةالثقافيةالمرا!زهذهجانبإلى

.الفترةتلكفيبروزاأهمهاآثرناأننابيد،المغربيةالمدنفيوالم!تبات

018/المذهبالديباج:فرحونابن(1)

1/38الاطباءطباكات:جلجلابن)2(

323.حماد/بنيدولة:عويسالحليم)3(عبد

.058،581582،/الإداريةالحياةحسن:علي)4(حسن

.156/التربيةتاريخ:التورزي)5(
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رالعرييض4المصاهـد4ولأأ

(ام026هـ/658)تالقضاعيالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوالآبار،ابن-

.6391القاهرة،مؤنسحسينالد!توروتحقيقنشر،جزءانالسيراء،:إلحلة

(ام233هـ/063)تالجزريمحمدبنحمدأبنعليالحسنأبوالأثير،ابن-

.6591بيروت،صادردار،التاريخ!ال!امل"

(ام154هـ/548)تالعزلزعبدبنمحمداللهعبدأبوالشريف،الإدريسي-

.ام866ليدن،ودوزيغولةدينشره،والأندلسومصرالسودانأرض:ضفة

.ام499القاهرة،الدينيةالثقافةم!تبة،جزءان،الآفاقاختراقفيالمشتاقنزهة"

(ام490هـ/487)تالمرسيالعزيزعبدبنالقهعبدأبو،الب!ري-

.ام119الجزائر،سلاندينشره،والمغربافريقيةبلادذ!رجؤ:إلمغرب

الدار،فيريوأندريهليوفنفانأدريانتحقيق،والممالكالمسالك:!تاب

.ام299تونسلل!تابالعريية

م(298هـ/927)تالبغدادييحيىبنأحمدالحسنأبو،البلاذري-

.8791اهـ/704بيروت،البلدانمتوح:

بلقين:بنالفهعبد،بلقينا.بن-

ليفينشرها،التبيانب!تابالمسماةالفهالاميرعبدمذ!رات"

5591،القاهرة،بروفنسال

(ام2/الهجريالسادسالقرنفي)تالصنهاجيعليب!رأبو،البيذق-
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،بروفنسالليفينشر،الموحديندولةوابتداءتومرتبنالمهدي:إخبار

.ام389بارس!

ام(:317هـ/717حوالي)تأحمدبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبو،التجاني-

.ام589اهـ/377تونس،الوهابعبدحسنيحسننشر،التجانيرحلة:

ام(:874047هـ/)تيوسفبنالمحاسنأبوالدينجمال،برديتغريابن-

ما569القاهرة،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرة:إلنجوم

جلجل:بابنالمعروفالأندلسيحسنبقسليمانداودأبو،جلجل-ابن

.5591القاهرة،سيدفؤادتحقيق،والح!ماءالأطباءطبقات:

:م(439هـ/331)تعبدوسبنمحمدالقهعبدأبو،الجهشياري-

.ام089اهـ/104القاهرة،وال!تابالوزراء:!تاب

الح!يميوسفابنعلي،الحسنأبو-

الدراساتمعهدصحيفة،الس!ةدارضوابطفيالمشتب!ة،:إلدوحة

.ام589(-12)العدد،السادسلمجلدا،مدريد،الإسلامية

1461(:لمص/66)تالمنعمعبدبنالفهعبدبنمحمدالفهعبدآبو،الحميري-

الطبقة،عباساحساند.تحقيق،الأقطارخبرفيالمعطارالروض:!تاب

.0891بيروت،الثانية

ام(:374هـ/776)تالقهعبدبنمحمدالخطيبابنالدينلسان،الخطيبابن-

الخاصالجزء،الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبولعفيمنالأعلام:إعمال

إبراهيمومحمد،العباديمختارأحمدد.نشره،وصقليةالمغرببتاريخ

.4691ءالبيضاارالد،ال!تاني

ام(:504هـ/808)تمحمدبنالرحمنعبدزيدأبو،خلدونابن-

8191بيروت،اللبنانيل!تاباداروالخبر،المبتدأالعبروديوان:!تاب

الاس!ندرية)د.ت(.،خلدونابندار،خلدونابنمقدمة"

ام(:381هـ/681)تأحمدالعباسأبوالدينشمس،خل!انابن-
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،عباساحسانالد!تورتحقيق،الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات:

.7291بيروت،الثقافةدار

(ام692هـ/696)تالأنصاريالفهعبدبنمحمدبنالرحمنعبد،الدباغ-

الم!تبةماضور،محمدتحقيق،القيروانأهلمعرفةفيالإيمانمعالم:

.ام789،تونس،العتيقة

سعيد:بنحمدأالعباسأبو،الدرجيني-

.7491الجزائر،طلايابراهيمتحقيق،بالمغربالمشايخطبقات:

القيروانيالرعينيالقاسمبنمحمدالفهعبدأبو،دينارأبيابن-

:ام(896اهـ/011)

اهـ.386تونس،وتونسإفريقيةأخبارفي:إلمؤنس

:ام(640هـ/456)تالازديالقيروانيرشيقبنالحسنعليأبو،رشيقابن-

.6391الماهرة،ة:إلعمد

:ام(ا؟طهـ+/726)تاللهعبدبنعليالحسنأبو،زرعأبيابن-

مدينةوتاريخ،المغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطرب:إلأنيس

.ام369اهـ/355الرياط،الفيلاليالهاشميمحمدتعليق،فاس

ب!ر:أبيبنيحيى،ز!رياأبو-

التونسيةالدار،أيوبالرحمنعبدتحقيق،الأئمةوأخبارالسيرة:!تاب

.8591تونسللنشر،

(ام798اهـ/531)تالناصريخالدبنأحمدالعباسأبو،السلاوي-

جعفرالمؤلفولديتحقيق،الأقصىالمغربدوللأخبار:إلاستقصا

.5491البيضاءالدار،ومحمد

الباروني:سليمانربيعأبو،الشيخ-

.3891تونس،الأباضيةتاريخمختصر:

:ام(891هـ/495)تالملكعبد،الصلاةصاحبابن-
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وجعلهمأئمةالقهجعلهمبأنالمستضعفينعلىبالإمامةالمن:ئاريخ

.6491بيروت،التازيالهاديعبدالأستاذتحقيق،الثانيالسفر،الوارثين

الصغير:ابن-

.8691بيروتناصر،محمدتحقيق،الرستميينالأئمة:ئارلخ

:م(339هـ/031)تجريربنمحمدجعفرأبو،الطبري-

،القاهرة،المعارفدار،ابراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،والملوكالأمم:ئاريخ

م":087هـ/257ت"الحىعبدبنالرحمنعبد،عبدالحى-ابن

الثقافةم!تبةعمر،محمدعلىالد!تورتحقيق،والمغربمصرمتوح:

.اماهـ/415599القاهرة،الدينية

التجيبي:أحمدبنمحمد،عبدون-ابن

رسائلثلاثضمنبروفنسالليفينشرها،والحسبةالقضاءفيرسالة:

.5591القاهرة،والمحتسبالحسبةآدابجؤأندلسية

سنةفيحيا)!ان،محمدبنأحمدالعباسأبو،المرا!شيعذاريابن"

ام(:312هـ/371

متبة،دوزيتحقيقاب،والمغربالأندلسأخبارجؤالمغربالبيان"

وتحقيقنشر،المرابطينبتاريخالخاص4ب،ام(59.-)1847بيروتصادر

6791بيروت،عباساحسان

م(:هـ/449)333القيروانيتميمبنأحمدبنمحمد،تميمالعرب-ابو

حسنونعيمالشابيعلي،تحقيقوتونسافرقيةعلماءطبقات"

6891تونس،اليافي

ام(:31هـ/4715أحمد)تالعباسابو،-الغبريني

محمدنشر،ببجايةالسابعةالمائةفيالعلماءمنعرففيمنالدرايةعنوان:
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.ام719بيروت،القاضيودادتحقيق،الدعوةافتتاحرسالة"

ام(:023هـ/)683الفاسيال!تاميمحمودبنعلىالحسنأبو،القطانابن-

منشوارت،ميعلىمحمودد.تحقيق،الجماننظم!تابمن:خزء

.ام649تطوان،،بالرياطالخامسمحمدجامعة،الآداب!لية

/الهجريالخامسالقرنفيت)المال!يالفهعبدمحمدأبو،المالي-

(:الميلاديعشرالحادي

وزهادهم!فريقيةالقيروانعلماءطبقاتفيالنفوسرياض:لمجتاب

.ام549القاهرة،مؤنسحسينالد!تورتحقيق،ونسا!هم

ام(:924هـ/)647علىبنالواحدعبد،المرا!شي-

،العريانسعيدمحمدالأستاذتحقيق،المغربأخبارتلخيصفيالمعجب"

.ام639القاهرة،الإسلاميالتراثاحياءلجنة

ام(:331هـ/)733الوهابعبدبنأحمدالدينشهاب،النولري-

العامةال!ثيئة،نصارحسيند.تحقيق،34ب،الأدبفنونفيالأربلهاية:

أبومصطفىتحقيقبالمغربالخاصوالجزء،8391،القاهرة،لل!تافي

.8591البيضاءالدار،أحمدضيف

:م(هـ/346569)الحسينبنعلىالحسنأبو،المسعودي-

.ام839بيروت،الجوهرومعادنالذهبمروج"

ام(:631اهـ/410)التلمسانيمحمدبنحمدآالعباسأبوالدينشهاب،المقري-

بنالدينلسانوزيرهاوذ!ر،الرطيبالأندلسغصنمنالطيب:ئفح

.ام949القاهرة،الحميدعبدالدينمحييمحمدتحقيق،الخطيب

ام(:441هـ/)845علىبنأحمدالدين،تقيالمقريزي-

جمالد.تحقيقاب،،الخلفاالفاطميينالأئمةبأخبارالحنفااتعاظ"

محمد،حلميمحمدد.تحقيق3ب
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محمدوتحقيقاختيار،ومشرقيةمغربيةتراجمال!بير،:إلمقفى

.8791الإسلاميالغربداربيروت،اليعلاوي

:الهجريالثامنالقرنأهلمنأندلسيمؤلف،مجهولمؤلف-

ز!ارسهيلالد!تورتحقيق،المرا!شيةالأخبارذ!رفيالموشية:إلحلل

.ام979اهـ/993البيضاءارالد،زمامةالقادرعبدوالأستاذ

ام(:922هـ/)636الحمويالفهعبدأبوالدينشهاب،ياقوت-

.ام849صادردار،بيروت،البلدانمعجم:

م(:798هـ/284)توهببنجعفربنيعقوبأبيبنأحمد،-اليعقوبي

.ام298ليدن،انالبلد"

الحديثض8العرييضالمراجع4تانيا

الفه)الد!تورة(:خلفمرعيابتسام

891المعارفهدار،الاسلاميوالمشرقالموحديةالخلافةبين:إلعلاقات

)الد!تور(:بوتشيشالقادريابراهيم

المجتمعقضايابعضفيجديدةقراءات،الإسلاميالغرب:ئاريخ

.ام499بيروت،والحضارة

:)الد!تور(العباديمختارحمد-أ

.6791الاس!ندرية،والأندلسالمغربتاريخفيدراسات"

)د.ت(.بيروت،العرييةالنهضةدار،والأندلسالمغربتارلخ:!ؤ

مارسيه:-جورج

الحميدعبدمحمدترجمة،الإسلاميبالمشرقوعلاقاتهاالمفرب:ئلاد

.ام199الأسندرية،ضيفأبومصطفىالد!تورمراجعة،هي!ل

أندربه:-جوليان
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سلامة،البشيربن،ومزاليمحمدتعريب،الشماليةأفريقيا:ئاريخ

.7891تونسللنشر،التونسيةالدار

)الد!تور(:محمودأحمد-حسن

الوسطى،العصورجؤالمغربتاريخمنمجيدةصفحة.المرابطيندولةكيام:

.5791القاهرة

،الآداب!ليةمجلة،الهجريالخامسالقرنفيبإفرلقيةالشيعةمحنة"

0591ديسمبر،12المجلد،القاهرةجامعة

:الوهابعبدحسنيحسن

.6491،تونسبافرلقيةالعرييةالحضارةعنورقات:

)الد!تور(:أحمدخضيري-حسن

6991القاهرة،مدبوليم!تبة،المغرببدولمصرفيالفاطميينعلاقات:

6991القاهرة،مدبولي،م!تبةاليمنفيالزيديةالدولةكيام:

/الثامر.الهجريالثانيالقرنمنتصفامنمصرفيالزلدية:إلدعوة

اتحادمجلة،"الميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرنمنتصفاليالميلادي

.6991مارس؟الأولالمجلدبالقاهرةالعربرخينالمؤ

(،الميلاديعشرالثالث/الهجريالسابعالقرنفيوخططهاسبتهمدينة:

.5991يناير،41العدد،القاهرةجامعةالآداب!لية،المصريالمؤرخمجلة

المؤرخمجلة،الفاطميةالسيادةعصرفيالف!ريةوحياتهابلرممدينة:

م.1002القاهرةآداب،18العدد،المصري

السياسيةال!ياناتقيامفيودورهاالمفرييةالصحرا.ءتجارةمرا!ز:%هم

،للميلادعشروالحاديالعاشر/للهجرةوالخامسالرابعالقرنينفي

الإنسانية-والعلومالآداب!لية،الثانيالحسنجامعة،الدوليالمؤتمر

م(.2003أ!توبر15-1)4البيضاءالدار
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الخامسالقرنينفيالأندلسفيالطبازدهارفيودورهمزهر:ئنو

الجمعيةمجلة،للميلادعشروالثانيعشرالحادي/للهجرةوالسادس

م3003يناير،42العدد،التاريخيةللدراساتا!لصرية

:)الد!تور(مؤنس:خسين

.4791القاهرة،للمفربالعرب:قتح

.0891القاهرة،والأندلسالمغربتاريخمعالم:

.1991القاهرة،المتوسطالبحرفيالمسلمين:ناريخ

الإسلامية.المعارف-دائرة

)الد!تور(:الحميدعبدزغلول-سعد

.0991الأس!ندرية،العرييالمفربناريخ

)الد!تور(:عاشورالفتاحعبد-سميد

.6191القاهرة،الوسطىالعصورفيأوروبا:ناريخ

)الد!تور(:سالمالعزلزعبد-السيد

6691الأس!ندرية،(الإسلامي)العصرال!بير:إلمغرب

8891بيروت،العرييةالنهضةدار،الأندلسفيوآثارهمالمسلمين:ئاريخ

الثعالبي:العزيز-عبد

جمع،الأعلبيةالدولةنهايةإلىالإسلاميالفتحمنافريقياشمال:ئاريخ

الساحلي،حمادمراجعة،ادريسومحمدميلادبنأحمدالد!توروتحقيق

.8791بيروتالإسلاميالغربدار

)الد!تور(:العرويالفه-عبد

9991،البيضاءالدار،العرييالثقافيالمر!ز،المغربتاريخمجمل:

)الدحتور(:علامعليالفه-عبد.

791االقاهرة،عليبنالمؤمنعبدعهدفيبالمفربالموحدية:إلدولة

:العاكعثمان
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العريية،الدراساتمعهدمطبوعات،المغربفيالثقافةمراكز:

5891القاهرة،العربيةالدولجامعة

(:)الد!تورةدندشاللطيفعبد-عصمت

.8891بيروت،الإسلاميالغربدار،%فريقياغربفيالإسلامينشرجؤالمرابطيندور:

بل:-الفرد

ترجمه،اليومحتىالعرييالفتحمنالأفريقيالشمالفيالإسلامية:إلفرق

.9691والتوزيعللنشرليبيادار،بنغازي،بدويالرحمنعبدالفرنسيةعن

:بروفنسال-ليفي

سالمالعزيزعبدالسيدالد!تورترجمة،والأندلسالمغربفي:إلإسلامي

والنشر،للطباعةمصرنهضةدار،حلميالدينصلاحمحمدوالأستاذ

.ت(.)دالقاهرة

مروينو:ماريو-مارتينو

.7591بيروت،اللبنانيةالجامعةمنشورات،صقليةجؤ:إلمسلمون

عفيفي:الصادقمحمدوتاهـلتبنمحمد-

0691،بيروت،اللبنانيال!تاب،دارالمغريي:إلأدب

)الأستاذ(:عنانالفهعبد-محمد

.6491القاهرة،والأندلسالمغربفيوالموحدينالمرابطينعصر:

)الد!تور(:الرازقعبدإسماعيل-محمود

.7691بيروت،العودةدار،الإسلاميالمغربفي:إلخوارج

الجمعيةمجلة،الفاطميةالدولةقيامإبانبإفريقيةوالشيعة:إلمال!ية

.7691والعشرينالثالثالمجلد،التاريخيةللدراساتالمصرلة

)الد!تور(:الغنايعقيلة-مراجع

8191.بنغازي،الموحديندولةسقوص!"

)الد!تور(:علاوةبنلقبال-موسى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاءالمغربتال!244

)د.ت(.بيروت،الفاطميةالخلافةتاريخفي!تامةدور:

)الد!تور(:مصطفى-ناعمي

.8891الرباص!،ت!نةبلادخلالمن:إلصحراء

:ميراندا-هويثي

5891،965سنةتطوانمجلة،الأندلسجؤوأعمالهيوسفبنعلي:

والرابعالثالثالعدد

!الانجنبيض

ي!!40أ05+،لا730:!7حأء17أ!،أكاس!،ط0791،304+5.

.57!أاا،ء.لالا.،:3+ء05ا794أء4!م91351الااهمه5،أ*ه5م4

11+أ397أ17!ء،55،ط6891،70470.

،270&ول:؟أءأه+هأ!+ءمأ!أ!4اءا!+!+ء4أ+ء+ءأء2957؟55ءا

9/!م5ءه،931ء+ولم+!8451،4

35ءاص!لأه4!ءه!أ1510+!ا

.أع+س!اس!،7الاا3!150،:7!؟+ءأم!3أ5أ931517؟!5!مح9+هلاس!،51ولء*

75كام"م6891.339

.عء-ع!+!+،ع4كاهلام4،!:ا3+ا!*5+م+!أ!!كاا9،م511أ+ولأ051أماكا!

75+،73555(أآ54ء2أء)5لأطاء75كام،981كع.

."أ051أآ9ء4وللا5لااكام475،ء5!كا9+9،ط9لأ3291194.

.ء.الاا9م!مأ9:آ11أ051أم9ء14،أ!أم9لا939ءأهأ+أم!كاا،!هأم8881.5.

ث!.أه91؟+0.51.:!الااء914.كا!2+كاس!+5هس!.9ألأ،اكام!15؟+م؟!5م6791.559.

ث!.!ألاأ5.29.ع.:ط9ء55!"194أ!،آأ9لا49لا*5م4:ا5ء5أص!9ا59.

.،ط15+كااأ!أكاأه+94،طأ!أم9لاس!4لا*5591.240أص!9ا550059لام459لا
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